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 !אזהרה
יש . התקנה או הרכבה לא נכונים של המוצר עלולים לגרום לפציעות גופניות ולנזק לרכוש

 . לקרוא בקפידה את הוראות הבטיחות שלהלן לפני הרכבת המוצר
 . ההתקנה תתבצע על ידי איש מקצוע בלבד •
אנא פנה למתקין , אם אינך מבין את ההוראות או אם יש לך שאלות או תהיות •

 . ור מגוריךמקצועי באז
. אין להתקין או להרכיב את המוצר במקרה שחלק מהחומרה פגומה או חסרה •

 . לקבלת חלקי חילוף יש לפנות למפיץ המקומי
ההתקן מתאים לנשיאת ; LCD" 21 -" 32/פלזמהמוצר זה מתאים לרוב מסכי ה •

 . ג לכל היותר" ק11.4 במשקל של LCD/פלזמהמסכי 
 X" 4 2"מינימום (יר אנכי עשוי מקורות עץ מוצר זה מיועד להתקנה על גבי ק •

)51X102בטון מוצק(או לבנים ) מ" מ .( 
הקיר חייב להיות מסוגל לשאת משקל של לפחות פי , כדי להבטיח התקנה בטוחה •

 ). הטלוויזיה וכל הציוד הנלווה, מעמד הזרוע( מהמשקל הכולל 3
 . יועדאין להשתמש במוצר זה לכל מטרה אחרת מלבד זו שעבורה הוא מ •
 .  יש להשתמש בהם בזהירות–מוצר זה כולל חלקים נעים  •
יש להיזהר שלא לפגוע בכבלי החשמל או בשקע , בעת התקנת המסך השטוח •

 . החשמל
 . ההתקנה והניתוב של כבלי המסך חייבת לעמוד בתקנות הטכניות והחשמליות •
, הנתונים לא יבוצע לחלקים נעיםיש להקפיד שקיבוע כבלי החשמל וכבלי  •

 . מתהדקים או משוננים
או לכל נזקים בלתי מכוונים או , היצרן לא ישא באחריות לקיר שאליו מחובר ההתקן •

 . נסיבתיים שיגרמו לו כתוצאה מההתקנה
התקנה לא נכונה , היצרן מוותר על כל חבות לנזק כתוצאה משינויים לא מאושרים •

היצרן לא ישא באחריות לכל . ות המשקל המקסימליאו התקנת מסך החורג ממגבל
 . יגרם כתוצאה מהשימוש או מחוסר היכולת להשתמש במוצרינזק ש
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 NB737-M200 דגם 
 

אין לבצע . החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לתקן את הוראות ההתקנה
 . שינויים או תיקונים במוצר ללא קבלת אישור רשמי

 .4קרא את האזהרות בעמוד 
  

NB737-M200 
 מעמד זרוע

 מעמד מתכוונן לטלוויזיה שטוחות
 32"-21"למסכים שטוחים בגודל 

 ג" ק11.4: משקל נשיאה מרבי
 ג" ק2.53: משקל נטו של המוצר
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כלים 
 :דרושים

אזהרה
 נכון     

 
 
 

      לא נכון
 

בעת :לבשים
, חיבור לקיר לבנים

יש להשתמש 
בדיבלים לבטון 
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 כבלים 

 VESAתקן  אופקיכוונון זווית  כוונון זווית הטיה ניתוב כבלים 


