TVS 3695 tv-standaard

Volledige installatiegids
Alles wat je nodig hebt om jouw tv in een handomdraai veilig op de standaard te zetten.

Voordat je begint
...willen we je bedanken dat je voor Vogel's heeft gekozen. Een slimme keuze.
En je maakt nog een andere slimme keuze - het lezen van de handleiding! Lees verder om alles te weten te komen over
een veilige, efﬁciënte installatie en hoe je jouw nieuwe standaard moet gebruiken.
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Werk veilig

Waarschuwing
Lees deze veiligheidsinstructies altijd zorgvuldig door voordat je dit product installeert en gebruikt.
Het volgen van deze instructies is strikt noodzakelijk. Onjuiste montage/en of installatie kan een groot risico
meebrengen voor jou, je tv en je gezin.

Neem geen enkel risico: Lees de hele handleiding.
Vogel's beveelt aan dat de montage en/of installatie van dit product wordt uitgevoerd door een voldoende
gekwalificeerde deskundige.
Vogel's kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel en/of schade als gevolg van onjuiste installatie.
Raadpleeg de handleiding van jouw tv en zorg ervoor dat het gewicht en de afmetingen van de tv binnen de
maximale gewichts- en omvanglimieten vallen die voor dit product zijn opgegeven, en dat de
bevestigingsbouten van de tv de goede lengte en diameter hebben. Let op: niet alle meegeleverde
montageaccessoires zijn nodig voor de installatie van een bepaalde tv.
Maak het product schoon met een droge, pluisvrije doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen of oplosmiddelen
om het product te reinigen.
Alleen gekwalificeerd, gecertificeerd personeel mag het product repareren. Gebruik alleen originele
reserveonderdelen. Het gebruik van andere onderdelen leidt tot het vervallen van de garantie en kan letsel
veroorzaken.
Wijzigingen aan het product en technische aanpassingen zijn niet toegestaan. Dit maakt de garantie ongeldig
en kan tot verwondingen leiden.
Bewaar het product altijd op een droge en veilige plaats met een temperatuur tussen -10°C en +50°C.
Behandel en vervoer het product met zorg.
Pak het product opnieuw in wanneer je het vervoert of langere tijd niet gebruikt.
Het optillen van jouw tv is een klus voor twee personen. Maar let op!
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De inhoud van de doos?

Ontbreekt er iets? Controleer of alle onderdelen in de verpakking zitten:
B. Interfacebalken
C. Interfacestrips
D. Veiligheidsinstructies
E. Bouten voor de bevestiging van strips op de tv (zie inhoud van de tv-bevestigingsset)
F. Afstandhouders
G. Sluitringen 18mm
L. Beschermende tv-patches
M. Bouten voor de bevestiging van de voeten aan de standaard (zie inhoud hieronder)
N. Vingermoeren
O. Inbussleutel
P. Afdekplaat
Q. Kabelklemmen
R. Houten standaard
S. Voet (links)
T. Voet (rechts; met voorgemonteerde bouten)
U. Stalen beugel
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Inhoud van de tv-bevestigingsset:
4x M6*12mm bouten
4x M6*25mm bouten
4x M8*12mm bouten
4x M8*25mm bouten
4x M6*35mm bouten
4x M8*45mm bouten
4x M6 sluitring
4x afstandhouder 10mm
4x afstandhouder 5 mm

Inhoud van de bevestigingsset voor de standaard:
2x M8*20mm bouten
2x M6*10mm vingermoeren
Inbussleutel

Je hebt niet alle bevestigingsmiddelen nodig om jouw tv te monteren. Bewaar de rest voor later of voor ander
gebruik!

Gereedschap bij de hand?

Begin niet zonder al het nodige gereedschap:
Kruiskopschroevendraaier
M4 (4mm) inbussleutel
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Werk veilig

Wat maakt het uit als je er niet cool uitziet? Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen:
Oogbescherming
Gehoorbescherming
Veiligheidsschoenen

Klaar? Installeren maar!
Stap 1: Bevestig de strips aan de tv
Voor deze stap heb je nodig:
Een kruiskopschroevendraaier
4x Bouten (Weet je niet zeker welke maat je nodig hebt voor jouw tv? Raadpleeg dan onze website voor hulp). Ⓔ
2x M6*10mm vingermoeren Ⓝ
4x Sluitringen Ⓖ
4x Beschermende tv-patches Ⓛ
4x Afstandhouders (optioneel; gebruik afhankelijk van jouw type tv de 5mm of 10mm afstandhouders) Ⓕ
2x Interfacebalken Ⓑ
2x Interfacestrips Ⓒ
1x inbussleutel Ⓞ
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1. Plaats de tv voorzichtig met de voorkant naar beneden, op een schoon oppervlak zonder obstakels. Bevestig de tvbeschermpatches Ⓛ op de interfacestrips Ⓒ. Schroef de interfacestrips Ⓒ op de tv met de bouten Ⓔ. Zorg ervoor
dat de interfacestrips Ⓒ zich op dezelfde hoogte bevinden en niet uitsteken.

Ontbreken er bouten? Of heb je andere nodig? Het vriendelijke team van Vogel's Consumer Care staat klaar om te
helpen: vogels.com/contact

Zorg ervoor dat de bouten en afstandhouders correct zijn geplaatst.
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Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van jouw tv voor het juiste bevestigingsmateriaal.

2. Draai de voorgemonteerde bouten los Ⓒ met de inbussleutel Ⓞ.
3. Schuif de onderste interfacebalk Ⓑ door de daarvoor bestemde tussenruimte van de interfacestrip Ⓒ. Zorg ervoor
dat de interfacebalk Ⓑ gecentreerd worden geplaatst. Let op de gaten aan de zijkant van deze interfacebalk Ⓑ.
De interfacebalken dienen omlaag te zijn gericht.
4. Schuif de bovenste interfacebalk Ⓑ door de daarvoor bestemde tussenruimte van de interfacestrip Ⓒ. Zorg ervoor
dat de interfacebalk Ⓑ gecentreerd worden geplaatst.
5. Bevestig de interfacebalken Ⓑ aan de strips door de voorgemonteerde bouten Ⓒ met de inbussleutel Ⓞ aan te
draaien.
6. Schroef de vingermoer Ⓝ in de bovenste stang. Draai deze nog niet helemaal vast.
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Stap 2: Installeer de standaard
Voor deze stap heb je nodig:
1x Houten standaard Ⓡ
1x Linkervoet Ⓢ
1x Rechtervoet (met voorgemonteerde bouten) Ⓣ
2x M8*20mm bouten Ⓜ
1x Stalen beugel Ⓜ
1x Afdekplaat Ⓟ
1x inbussleutel Ⓞ

1. Schuif de rechtervoet (met voorgemonteerde bouten) Ⓣ in de houten standaard Ⓡ. Zorg ervoor dat de langere
poot aan de voorkant van de houten standaard Ⓡ zit . De achterkant van de houten standaard Ⓡ bevat een
verborgen uitsparing voor kabelbeheer.
2. Gebruik de inbussleutel Ⓞ om de linkervoet Ⓢ (zonder voorgemonteerde bouten) aan de houten standaard Ⓡ te
bevestigen door de twee bouten M8*20mm Ⓜ in de voorgemonteerde bouten van de rechtervoet Ⓣ te draaien.
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3. Schuif de stalen beugel Ⓤ over de bovenkant van de houten standaard Ⓡ. Gebruik de knop (zie illustratie) om de
stalen beugel Ⓤ aan de bovenkant van de houten standaard Ⓡ vast te maken.

4. Breng de opklikbare roestvrijstalen afdekplaat Ⓟ aan boven op de stalen beugel Ⓤ.
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Stap 3: Bevestig de tv aan de standaard

Het optillen van jouw tv is een klus voor twee personen. Maar let op!

1. Til de tv voorzichtig op en laat de bovenste interfacebalk Ⓑ op de stalen beugel Ⓤ zakken. Zorg ervoor dat de
gaten in de bovenste interfacebalk Ⓑ over de twee koppelingen op de stalen beugel Ⓤ glijden. Zorg er ook voor
dat de vingermoer Ⓝ in het V-vormige deel van de stalen beugel Ⓤ glijdt.

2. Wanneer de tv is gemonteerd, bevestig je de interfacebalken Ⓑ aan de stalen beugel Ⓤ door de vingermoeren Ⓝ
vast te draaien.
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Handige functies
Kabelbeheer
Voor deze stap heb je nodig:
5x Kabelklemmen Ⓠ

1. Leid de kabels voorzichtig door de inkeping aan de achterkant van de houten standaard Ⓡ.
2. Breng de kabelklemmen Ⓠ over de kabels aan door ze in de inkeping Ⓡ te klikken. Begin bovenaan en werk zo
naar beneden.

Veel kabels in het zicht? Heb je inspiratie nodig over hoe je jouw kabels kunt verbergen en geleiden of hoe je
andere tv-accessoires kunt plaatsen? Neem een kijkje op onze website vogels.com!

Klus geklaard! Nu kun je lekker tv gaan kijken!
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De tv verwijderen

Nogmaals: het tillen van jouw tv is een klus voor twee personen. Roep hierbij altijd hulp in.

1. Draai de vingermoeren Ⓝ gedeeltelijk los door ze tegen de wijzers van de klok in te draaien.
2. Verwijder de tv, en zet hem ergens veilig neer.

Vertel ons wat je denkt!
Jouw mening is belangrijker dan je misschien denkt. Het helpt ons betere producten te maken, en helpt andere klanten
weloverwogen keuzes te maken.
Geef feedback en schrijf je in om producten van Vogel's te winnen!
Ga naar vogels.com/review om feedback te geven of voor de Algemene Voorwaarden.
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In de war? Weet je het niet zeker? Word je er tureluurs van?
Online staat genoeg hulp klaar:

info@vogels.com
www.vogels.com/contact

facebook.com/

VogelsForSure/

instagram.com/
vogels_official/

www.youtube.com/
c/VogelsForSure

Eenvoudige probleemoplossing
Heb je een probleem gevonden dat je niet kunt oplossen? Geen paniek... probeer dit eens!
Probleem

Oorzaak

Oplossing

'Ik heb niet de juiste
bouten voor mijn tv!'

De wereld van de tvtechnologie verandert
voortdurend. Het kan soms
moeilijk zijn om het allemaal bij

Vraag Vogel's Consumer Care om een
servicekit en wij sturen je alles wat je nodig hebt.
Klik hier om contact op te nemen met Vogel's
Consumer Care.

te houden. Het kan dus zijn dat
de juiste boutmaat er niet bij zit...
dan ben je jouw tijd gewoon
vooruit!
'Ik heb een hoop
overgebleven bouten,
heb ik iets verkeerd

Nee, je hebt het heel goed
gedaan! Je hebt slechts 4
bouten nodig om de steun aan

gedaan?'

jouw tv te bevestigen. Vanwege
alle verschillende soorten tv's,
hebben wij de meest
voorkomende maten voor de
meest verkochte tv's

Maar gooi de ongebruikte bouten niet weg!
Je kunt ze gebruiken voor een andere tv als je
een nieuwe koopt of ze ergens anders voor
gebruiken.

opgenomen.
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FAQ's
'Waar kan ik de juiste bouten voor mijn tv (een
servicekit) aanvragen?'

Voor alles wat je nodig hebt, kun je gewoon contact
opnemen met jouw lokale Vogel's dealer of met
Vogel's. Klik hier om contact op te nemen met Vogel's
Consumer Care.

'Waar kan ik installatievideo's vinden?'

De installatievideo is te vinden op de productpagina
van jouw product op onze website. Hij is ook te vinden
op ons YouTube-kanaal: www.youtube.com./c/

VogelsForSure
'Waar kan ik reserveonderdelen krijgen?'

Als je een reserveonderdeel nodig hebt, neem dan
contact op met jouw lokale dealer of met Vogel's. Klik
hier om contact op te nemen met Vogel's Consumer
Care.

'Welke bouten of schroeven moet ik gebruiken?'

Vogel's biedt een complete montageset met alle
bevestigingsmaterialen in de doos, voor zowel jouw tv
als de muur. Vogel's biedt een complete montageset
aan met alle bevestigingsmaterialen in de doos. Mis
je de juiste bouten voor jouw TV? Neem contact op
met jouw lokale Vogel's dealer. Klik hier om contact
op te nemen met Vogel's Consumer Care.

'Wat is VESA?'

VESA is een standaardpatroon van
bevestigingspunten aan de achterkant van een tv,
waardoor veel standaard tv-beugels gemakkelijk op
jouw tv kunnen worden gemonteerd.

Ga voor groen!
Wij geven om de planeet. Als je de verpakking of de TV-steun zelf weg wilt gooien, ga dan naar jouw plaatselijke
recyclingbedrijf of neem contact op met jouw gemeentekantoor. Recycling is belangrijk!
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Garantie

Nogmaals bedankt dat je voor Vogel's hebt gekozen! Net als elk product dat wij maken, is jouw nieuwe aankoop
gemaakt van duurzame materialen en gebaseerd op een zorgvuldig ontwerp. Daarom geeft Vogel's je 10 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten.
1. Vogel's garandeert dat, indien gedurende de garantieperiode van een product gebreken ontstaan als gevolg van
fabricagefouten en/of materiaaldefecten, zij naar eigen goeddunken het product kosteloos zal repareren of zo
nodig vervangen. Een garantie voor normale slijtage wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Als de garantie wordt ingeroepen, moet het product naar Vogel's worden gestuurd, samen met het originele
aankoopdocument (factuur, kassabon of betalingsbewijs). Op het aankoopdocument moeten duidelijk de naam
van de leverancier en de datum van aankoop worden vermeld.
3. De garantie van Vogel's vervalt in de volgende gevallen:
Als het product niet is geboord, geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de Gebruiksaanwijzing;
Als het product is gewijzigd of gerepareerd door iemand anders dan Vogel's;
Als er een storing optreedt door externe oorzaken (buiten het product) zoals bijvoorbeeld bliksem, wateroverlast,
brand, schuren, blootstelling aan extreme temperaturen, weersomstandigheden, oplosmiddelen of zuren,
verkeerd gebruik of nalatigheid;
Indien het product wordt gebruikt voor andere apparatuur dan vermeld op of in de verpakking.
Vogel's Products BV - Hondsruglaan 93 - 5628 DB Eindhoven - Nederland
Vogel's Products BV 2021 © Alle rechten voorbehouden.
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