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raadpleeg de handleiding van de tv voor de juiste bout dikte en lengte 

Let op! Bij TV's die niet geheel vlak zijn aan de achterkant hebben of 

curved tv's gebruik je afstand houders (9). Deze worden allereerst op de tv 

geplaatst en daarna de verticale strippen, gebruik dan ook geschikte langere 

bouten.(4) (Raadpleeg de handleiding van de tv voor de bout dikte) 

Onderdelen lijst 
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Bepaal de positie van de muurbeugel en teken 

deze af op de muur, zorg ervoor dat de 

ondergrond vlak en waterpas is 
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Boor de gaten in de muur 
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Steek de pluggen in de muur* en klop deze

met een hamer zachtjes aan zodat de plug 

vlak is met de muur 

* Gebruik deze pluggen nooit voor gipsplaten of een
houten muur
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Bevestig de muurplaat aan de muur en gebruik 

de ringen (7) en muurbouten (3) 

kabel clips 

Haak de tv plaat met de tv aan de muurbeugel en draai de bouten vast 

met de steeksleutel Draai de bouten aan beide zijkanten vast met de inbus sleutel 
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4x M4x15mm 4x M5x15mm 4xM6x15mm 
4x M4x30mm 4x M5x30mm 4xM6x30mm 
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4x 15mm afstandhouder M4/M5/M8

4x M8x15mm 
4x M8x30mm 

1x inbus sleutel 
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4x vierkante ring 

1x steek sleutel 

LCD-31

Gebruik dit product niet voor een ander doeleinde of configuratie dan uitdrukkelijk beschreven in deze 
installatie handleiding. Correcte installatie is noodzakelijk. Onjuist gëinstalleerde producten maar daaruit 
volgend: schade of lichamelijk letsel vallen buiten de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Open de verpakking voorzichtig en haal alle onderdelen uit de doos, leg deze op een zachte ondergrond 
om schade te voorkomen. Controleer of alle onderdelen die zijn vermeld in de onderdelen lijst op de 
volgende pagina zijn bijgesloten en niet zijn beschadigd. Gebruik geen onderdelen die zijn beschadigd.
Lees eerst de complete handleiding voordat er wordt begonnen met de installatie.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
Installeer en gebruik deze muurbeugel met zorg. Lees eerst de installatie handleiding volledig voordat 
er wordt begonnen aan de installatie en volg deze installatie handleiding nauwkeurig en gebruik goed 
gereedschap.

Neem contact op met een installateur of specialist als u:
- Deze installatie handleiding niet volledig begrijpt of twijfel heeft over de veiligheidsinstructies.
- Niet zeker bent van de aard van de achtergrond waarop deze muurbeugel bevestigd gaat worden.

Dit artikel is uitsluitend voor gebruik binnenshuis
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