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LCD-40 installatie handleiding

Uitpakken
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.

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.

WAARSCHUWING

! Deze muurbeugel dient stevig bevestigd worden aan 
een verticale muur. Wanneer deze muurbeugel niet 
fatsoenlijk is geïnstalleerd kan het van de muur 
afvallen met gevolg van schade en persoonlijk letsel.

ATTENTIE!

3.8mm Boorkop
Kruiskop schroevendraaier

8mm Boor 
Waterpas

Noodzakelijk 
gereedschap

Notitie: De bevestigingsonderdelen in deze verpakking zijn niet ontworpen voor installatie 
op aluminium, stalen stijlen of gibo blok muren. Neem contact op met een ijzerwaren 
winkel of bouwmarkt die u kan informeren of de juiste installatie benodigheden.



Onderdelen lijst
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(4)M4x12 Bout-c (4)M4x30 Bout-d

(4)Muurbout-l

(1)VESA 200 Adapterplaat-b(1)Muurbeugel-a

(4)Muurplug-m(4)Ring-k

(4)M6x12 Bout-e (4)M6x35 Bout-f

(4)M4/M6 Afstandhouder-i

(4)M4/M5 Ring-g

(4)M5x12 Bout-n (4)M5x30 Bout-o

(4)M8x12 Bout-p (4)M8x20 Bout-q (4)M6/M8 Ring-h

(2)Inbus bout-j

(1)Inbus sleutel
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Stap 1 Installatie van de muurbeugel

Installatie op een stenen of betonnen muur 

Installatie op houten muur
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Stap 2 De VESA plaat op de TV bevestigen

Stap 3 De TV bevestigen op de muurbeugel

Deze kant boven! Deze kant boven!

Stap 4 Horizontaal positioneren 

Wanneer de TV na installatie niet geheel recht hangt is deze 
achteraf in te stellen; houdt de TV vast en roteer deze in de 
gewenste positie.. 
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