
 
 

 

 
Кронштейн для кріплення на стіні плоскопанельного телевізора або монітора 

діагоналлю від 15 до 37 дюймів 
Модель: EAGLE TV39 

Компанія вітає вас з покупкою кронштейна для настінного кріплення плоскопанельного телевізора або монітора. Даний кронштейн використовується 
тільки для монтажу телевізорів або моніторів з кріпленням стандарту VESA розміром 50x50 мм, 75x75 мм,100x100 мм, 200x100 мм, 200x200 мм і вагою 
до 45 кг на вертикальні стіни. 
Для тривалої та надійної роботи даного виробу, будь ласка, прочитайте цю інструкцію з експлуатації. 

 
1. Комплект поставки 

При покупці перевірте комплект поставки: 
Кронштейн в зборі: 1 шт 
Дюбелі: 4 шт 
Шурупи: 4 шт 
Шайби – 4шт 
гвинти: 

- М6х12: 4 шт: 
- М8х16: 4 шт 

 
2. Застереження з безпеки 

Монтаж необхідно проводити відповідно до вимог даної інструкції. Виріб треба кріпити на бетонну або цегляну стіну, при цьому товщина штукатурки не 
повинна перевищувати 5 мм. В іншому випадку рекомендується використовувати дюбеля більшої довжини, які не поставляються в комплекті. Елементи 
кріплення в комплекті поставки призначені тільки для бетонних і цегляних стін. Для дерев'яних та інших типів стін знадобляться інші кріплення. 
ВАЖЛИВО: Перед монтажем кронштейна переконайтеся в тому, що на місці кріплення не проходить електричний кабель, труба газопроводу, 
водопроводу і т. Д. Забороняється встановлювати кронштейн, який містить дефекти. 

 
3. Монтаж вироби 

а) Ретельно виберіть місце для кріплення кронштейна в стіні з урахуванням застережень щодо безпеки, зазначених вище. 
b) Відкрутіть з обох боків баранчикові гайки ”С" і роз`єднайте частини кронтштейна "А" і "В". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) За допомогою рівня накресліть на стіні горизонтальну лінію прикладіть частину (А) кронштейна до стіни так, щоб через верхні монтажні отвори була 
видна накреслена лінія. Вирівняйте отвори по лінії, як показано на малюнку 3. Зробіть розмітку місць для свердління отворів у стіні. 
d) Просвердліть отвори діаметром 10 мм і глибиною не менше 60 мм Вставте в отвори дюбелі. Одягніть шайби на шурупи. Прикрутіть частину 

кронштеина (А) до стіни. 

 
 
e) Перевірте горизонтальність та надійність кріплення частини (А) до стіни.. 
f) 3 комплекту кріплення підберіть гвинти відпровідної довжини і діаметру (які саме потрібні- вказано в інструкціі з експлуатаціі телевізора). Можливі 
значення: M6 або M8. 
У зв'язку з відсутністю єдиного стандарту серед виробників LCD та плазмових Телевізорів, цей кронштейн комплектується декількома розмірами 
гвинтів до найбільш поширених моделей телевізорів. але для деяких моделей можливо знадобляться інші розміри гвинтів. 
Якщо потрібної довжини гвинтів не має в комплекті - потрібно додатково іх придбати. 
Використовуйте гвинти тільки того розміру і довжини які вказані в інструкціі з експпуатаціі телевізора! 
g) Прикрутітъ частину кронштейна (В) до задньої панелі телевізора. 
Навішувати телевізор рекомендується вдвох! 

 
Перевірте надійність кріплення. 
h) Одягніть частину кронштейна (В) з прикрученим на нього телевізором на частину кронштейна (А), яка вже прикручена до стіни, так, щоб зачепи 
частини (А) ввійшли повністю. Вставте гвинти і закрутіть на них баранчикові гайки. Встановіть бажаний кут нахилу. 



 
 

 
 
 

 
l) Перед початком експлуатації необхідно перевірити надійність кріплення кронштейна до стіни і до телевізора. 

TV39 

 

4. Чистка виробу: 

Для очистки виробу можна скористатися вологою серветкою, змоченою в мильному розчині. Не можна застосовувати розчинники та інші агресивні 
рідини. 

 

 
5. Гарантійні зобов'язання 

Даний виріб повинен використовуватися тільки всередині приміщень. Гарантійний термін на всі зварні з'єднання і механічні вузли становить 7 років. 
Термін використання не обмежений. 
Виробник не несе відповідальності за поломки, які виникли з причини невірних дій при монтажі або через порушення умови експлуатації. Виробник може 
вносити зміни в конструкцію, які не будуть призводити до погіршення експлуатаційних характеристик. 


