
PLZ 360 Montaj Talimatı
Resim 1 Resim 2

TV nizin düz durması için 7 numara ile işaretlenmiş civata arkasındaki kelebek somunu gevşetip 

Sağlamlığından ve düzgünlüğünden emin olmadığınız yerlere montaj yaptırmayınız.

Oturma grupları ve yatak üzerleri gibi tehlike arz edecek yerlere montaj yapmayınız.

Arka plaka üzerinde bulunan 6 adet deliklerin tamamına vidaları bağlayınız.

bakacak  şekilde bağlanır. ( 2 nolu resimde görüldüğü gibi)

1 Nolu duvar montaj plakasını duvara şekilde görüldüğü gibi yaslayıp 2 nolu delikten duvarınızı işaretleyiz

Duvarınızı 9 mm matkapla  delip dübel takınız. Duvar montaj plakasını cıvata ile duvara sabitleyiniz.                                                                                                          Su terazisi yardım

Su terazisi yardımı ile aparatın düzgünlüğünü kontrol edip diğer delikleri işaretleyiniz

 İşaretli yerleri 9 mm matkapla  delip dübelleri takınız.

CİHAZINIZA MONTE ETMİŞ OLDUĞUNUZ APARATIN VİDALARINI 6 AYLIK PERİYOTLARDA 

KONTROL EDİNİZ.

SEREND markalı bu ürün uzun ömürlü maddelerden imal edilmiş olup 5 yıllık garantiye sahiptir.

GARANTİ ŞARTLARI

1-SEREND, bu ürünün garanti süresinde malzeme veya imalat hatalarından dolayı oluşan eksikliklere 

karşı ürünün bedelsiz onarılacağını ,gerek görüldüğü takdirde değişim yapılacağını garanti eder.      

Garanti eskime için geçerli  değildir. 

2-Garanti hakkınızdan faydalanmak istediğinizde,ürünün orijinal fişi veya faturası ile birlikte Serend 

Mobilya ve Madeni Eşya Ürünleri İm.Paz.Tic.Ltd.Şti.  firmasına müracaat etmeniz gerekmektedir.

3- Satış belgesinin üzerinde tedarikci firma ismi ve satın alış tarihi belirgin olmalıdır.

SEREND garantisi aşağıdaki durumlarda geçerliliğini kaybeder.

Satın alış belgesindeki tarih üzerinde  yapılan oynamalar garanti geçerliliğini bozar. 

Kullanma kılavuzuna göre monte edilmemesi , hatalı monte edilmesi,amaçı dışında kullanılması,          

Ürüne SEREND dışında başkaları tarafından müdahale edilmesi,tamiratlar veya değişiklikler yapılması,

Ürünün su,yangın ve asitli ortamlara maruz bırakılması durumunda garanti geçerliliğini kaybeder.    

**********************************************
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UYARI : 

Bağlantısı tamamlanan kollar 4 nolu kancalardan aparat plakasına  2 nolu resimde görüldüğü gibi asılır.

Mümkünse teknik elemanlara montaj yaptırınız

2 Nolu resimdeki 3 nolu kollar şekilde görüldüğü gibi televizyonunuzun arkasına kancalar aşağı

5 nolu okla işaretlenmiş olan yerde bulunan emniyet vidaları sıkıştırılır.

Televizyonunuzun eğim yapmasını istediğinizde 6 nolu okla işaretlenmiş olan somun gevşetilerek 

TV nin eğim yapması sağlanır ve somun tekrar sıkılıştırılır.

düzgünlüğü sağladıktan sonra tekrar somunu sıkınız.
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