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1. DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ 
Kurulum ve montaja başlamadan önce kullanım kılavuzunun tamamını 
okuyun. Talimat ya da uyarılar hakkında sorunuz olursa lütfen yardım için 
yerel bayinizle iletişime geçin. 
DİKKAT: Belirtilen düzeylerden daha ağır ürünlerle kullanılması, dengenin 
bozulmasına ve bunun sonucunda yaralanmalara yol açabilir. 
 Lütfen montaj talimatlarını dikkatle takip edin. Uygun olmayan kurulum, 

hasara ya da ciddi kişisel yaralanmaya yol açabilir. 
 Koruyucu ekipmanların ve çalışmaya uygun aletlerin kullanılması 

zorunludur. Ürün yalnızca uzmanlar tarafından kurulmalıdır. 
 Destek yüzeyinin; ekipmanın ve ekipmana bağlı tüm donanım ve 

bileşenlerin toplam ağırlığını güvenli şekilde destekleyeceğinden emin 
olun. 

 Sağlanmış olan montaj vidalarını kullanın ve montaj vidalarını 
GEREĞİNDEN FAZLA SIKMAYIN. 

 Üründe, yutulduğunda boğulma tehlikesine yol açabilecek küçük 
parçalar bulunmaktadır. Bu parçaları çocuklardan uzak tutun. 

 Bu ürünler yalnızca iç mekanda kullanım için tasarlanmıştır. Ürünün dış 
mekanlarda kullanılması, üründe arızaya ve kişisel yaralanmaya yol 
açabilir. 

ÖNEMLİ: Kurulumdan önce bileşen listesinde bulunan tüm parçaları 
edindiğinizden emin olun. Eksik veya hasarlı parçalar varsa değiştirilmeleri 
için satın aldığınız yer ile iletişime geçin. 
BAKIM: Ürünün güvenli olduğunu ve kullanımının tehlike arz etmediğini 
belli aralıklarla (en az her üç ayda bir) kontrol edin. 
 

2. TANITIM 
Bu TV arabası, en fazla 50 kg ağırlığındaki 37-70 inç TV'ler için uygundur ve 
ofis, konferans odası, restoran ve hastane gibi pek çok farklı alanda 
kullanılabilir. Montaj plakasındaki dört farklı yükseklik ayarı sayesinde 
istenen yükseklikte ayarlanabilir. Alet kullanmadan yapılabilen eğim 
ayarıyla optimum görüş açısı elde edilir. TV arabası, (iki adet) kilitlenebilir 
tekerleği sayesinde istendiği gibi kolayca taşınıp sabitlenebilir. Entegre 
kablo yönetimi sayesinde derli toplu bir görünüme sahiptir. Pratik 
kullanım sunan rafa Notebook, ortam oynatıcı vb. yerleştirilebilir. 
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3. ÖZELLİKLER 

Desteklenen monitör boyutları: 37 - 70 inç 

Maksimum yük kapasitesi: 50 kg 

Yükseklik ayarı: 
Optimum görüş açısı için 4 konum 
(128,5, 134, 139,5, 145 cm). 

Serbestçe dönen tasarım: 
Daha iyi görünürlük ve daha az 
parlama için ileriye veya geriye 
çekilerek kolayca ayarlanabilir. 

Kilitleme mekanizmasına sahip, ağır 
hizmete uygun tekerlekler (2 adet 
tekerlek): 

İstendiği gibi taşınıp sabitlenebilir. 

Kablo yönetimi: Her şey düzenli görünür. 

Notebook, ortam oynatıcı vb. için 
pratik kullanım sunan raf 

40,4 x 25 cm, maksimum yük 
kapasitesi: 5 kg 

VESA uyumluluğu: 
100x100, 200x100, 200x200, 
300x200, 300x300, 400x200, 
400x300, 400x400, 600x400. 

Eğim aralığı: +5 ° ila -12 ° 
 

4. PAKET İÇERİĞİ 
Bu birimi kullanmadan önce, lütfen ambalajı kontrol edin ve ambalaj 
kutusunda aşağıdaki öğelerin bulunduğundan emin olun: 
 1 adet Sunum için TV arabası 
 1 adet montaj malzemesi 
 1 adet Montaj talimatları belgesi 
 

5. TEKNİK ÖZELLİKLER  

Malzeme: Çelik 

Renk: Siyah 

Yüzey: Toz boya kaplama 

Boyutlar: G 87,1 x Y 166,5 (maks.) x D 67,8 cm 

Ağırlık: 10,5 kg 
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6. KURULUM YÖNTEMİ 

  
 
1. Kilitleme pinini bastırın ve gösterilen şekilde Konum 1'e ayarlayın 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Konum 1 

Kilitleme pini 

Kilitleme pini 

Konum 1 
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2. 

 
 

3. 
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4. Kurulum sırasında ani hareketleri önlemek için tekerleklerdeki frenleri 

kilitleyin. 

 
 

5. 
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6. 

 
 

7. 
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