
PLATO10B & PLATO20B installatie handleiding NL

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.

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.

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.

ATTENTIE!

Noodzakelijk 
gereedschap

(4mm) boor
schroevendraaier

(10mm) boor Steek sleutelset 
Waterpas

ATTENTIE!

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.

!
WAARSCHUWING

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.

Bouten voor de tv
Controleer voor installatie of de bouten die achterin de tv worden gedraaid zijn meegeleverd 
bij dit artikel en overeen komen zoals vermeld in de handleiding van de tv. Indien niet vermeld 
neem contact op met de leverancier of fabrikant van de tv.



(4)M4x12 Bout-c (4)M5x12 Bout-d (4)M6x12 Bout-e (4)M8x20 Bout-f

(1)Muurplaat-a (2)TV strippen-b
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Onderdelen lijst

(3)Muurbout-m (3)Grote ring-n

(3)Muurplug-o

(4)M4/M5 Ring-k (4)M6/M8 Ring-l

(4)M4 Sluit ring-g (4)M5 Sluit ring-h (4)M6 Sluit ring-i (4)M8 Sluit ring-j

(4)M8x16 Bout-p (4)M8x35 Bout-q (8)M6/M8 5mm Afstandhouder-r



STAP 1

M4 bout M6 bout

M5 bout
M8 bout

Diagram 1
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STAP 2
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Montage van de tv strippen op de TV

Bevestiging van de muurplaat aan de wand

Bevestiging op een betonnen of stenen wand:

Plaats de muurplaat (a) tegen de wand, gebruik 
een waterpas zodat de boorgaten afgetekend 
kan worden, markeer de 3 boor posities. Boor 
de gaten die zojuist zijn afgetekend op de muur 
en plaats de kunststof pluggen in de muur. Plaats 
de muurplaat (a) op de muur en bevestig deze met 
de bouten (M) en 4x grote ringen (N), zoals te zien 
in diagram 2A.

Diagram 2A

40 cm

40 cm

40 cm(elektronische) balkenzoeker

Bevestiging op een houten wand:

De muurplaat (a) dienen te worden bevestigd op 
de houten balken. Gebruik een (elektronische) balkzoeker 
om de juiste positie van de balken te bepalen. Het is aan te 
bevelen om eerst met een kleine boor voor te boren. 
Plaats de muurplaat (a) op de muur en bevestig deze met 
de bouten (u) en 4x grote ringen (v), zoals te zien in 
diagram 2B.
(u) kan ook vervangen worden door eigen schroeven, zorg
ervoor dat deze stevig genoeg zijn.

Diagram 2B

Controleer in de handleiding van de TV welke bout dikte en lengte benodigd zijn. (c, d, e, f, p, q) Nadat dit is vastgesteld kunnen de 
adapter strippen volgens onderstaande diagram bevestigd worden. Draai de bouten in de tv met de juiste (sluit) ringen (g, h, i, j). 
Zorg ervoor dat beide adapter strippen (b) verticaal op exact gelijke hoogte hangen.

(
Montage van de strippen op een niet vlakke TV of curved TV
Bij tv's die niet vlak zijn aan de achterkant of curved tv's gebruik afstand houders (r) om uitstekende delen op de achterkant van de 
tv te overbruggen, plaats deze eerst op de tv en daarna de tv strippen. 
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STAP 3

Diagram 3A Diagram 3B

a

muur

Pak de tv aan de boven zijde aan de zijkanten vast, trek zachtjes naar voren. 

Kantelen instellenSTAP 4

Diagram 4

b

muur

b

a

haak

haak over muurplaat

Bevestig de TV op de muurplaat  

Waarschuwing: Bevestig de tv met 2 personen aan de muur.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor letsel of schade bij onjuiste installatie.

Haak de adapter strippen (b) over de muurplaat (a), laat de muurbeugel zakken zoals in diagram 3A of 3B. 
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