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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

 Als u het product op onjuiste wijze plaatst, kan dit ernstig persoonlijk letsel of schade 

aan het product veroorzaken. 

 Als u de installatie niet begrijpt, neem dan contact op met een  

 professionele installateur. 

 Installeer het product niet als onderdelen van het product beschadigd zijn of 

ontbreken. 

 Dit product is ontworpen voor gebruik met een verticale muur van beton, stenen of 

bakstenen. 

 Gebruik dit product niet voor andere doeleinden. 

 Voor veilige installatie moet de muur tenminste vier keer de totale last  

 kunnen dragen (inclusief de muursteun en de TV zelf). 

 Overschrijd het maximale gewicht voor dit product niet. 

 Het maximale gewicht van de TV is 35 kg en de VESA-standaard 400 x 400 mm. 

 Als u niet zeker bent van het maximale gewicht, probeer dan de muursteun niet te 

installeren. 

 Verwijder onnodige zaken aan de muur waar u de muursteun wilt plaatsen. 

WAARSCHUWINGEN 

 Begin niet met de installatie voordat u alle instructies en waarschuwingen heeft 

gelezen en begrepen. Als u vragen heeft over de instructies en waarschuwingen, 

naam contact op met de helpdesk. 

 Deze  is ontworpen om ALLEEN op de in deze handleiding beschreven 

manier geïnstalleerd en gebruikt te worden. Onoordeelkundige installatie van dit 

product kan leiden tot schade of serieuze verwonding. 

 Dit product dient alleen te worden geïnstalleerd door iemand met goede 

mechanische vaardigheden met basis bouwervaring die deze handleiding volledig 

begrijpt. 

 Zorg ervoor dat de ondergrond waar u de beugel aan bevestigd het gezamenlijke 

gewicht van de beugel en alle aangesloten apparaten en componenten kan 

dragen. 

 Indien u de beugel bevestigd aan houten muurbalken, zorg ervoor dat de schroeven 

verankerd zijn in het midden van de balken. Het gebruik van een balkenvinder is 

aanbevolen. 

 Gebruik altijd een assistent of een mechanische lift om de apparatuur veilig op te 

tillen en te positioneren. 

 Draai de schroeven stevig aan, maar niet te vast. De schroeven te vast aandraaien 

kan de onderdelen beschadigen. De draagkracht kan hierdoor aanzienlijk 

verminderen. 

 Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Het buitenshuis gebruiken van 

het product kan leiden tot defecten en persoonlijk letsel. 
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INHOUD VAN DE VERPAKKING 

      

 

 

 

 

 

 

Verpakking M 

                          

 

                                        

                 

 

 

Verpakking W 

     

 

 

Decoratieve kapjes (x 
2)  
B 

Handleiding 

M8x30 mm D6 ring  D8 ring Kleine opvuller Grote opvuller    
  (x4) M-E (x4) M-F (x4) M-G (x8) M-H (x4) M-I 

M5x14 mm M6x14 mm M8x20 mm M6x30 mm 
  (x4) M-A  (x4) M-B (x4) M-C  (x4) M-D 

Elektrische wandbeugel 
(x1) A 

 

Afstandsbediening (x 1)  
C 

Adapter (x 1)  
D 

VESA adapter (x 2)  
E 

 

VESA adapter (x 2)  
F 

 

(x 8) 
G 

 

ST6 3X55 Betonplug D6 ring    
 (x4) W-A (x4) W-B (x2) W-C 
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INSTALLATIE 

1. De VESA plaat verwijderen 

         
 

Gebruik een schroevendraaier om de onderste schroeven te verwijderen om de VESA 

plaat los te maken van de wandbeugel. 

 

2a. Voor bevestiging aan een muur met houten balken 

   

 

 

55 mm 

Ø 4.5 mm 

1 2 

3 Vind en markeer de exacte 

plaats bevestigingsgaten 

Boor de gaten voor 

         X         X 

10 mm 

mm 
Bevestig de wandbeugel 

aan de muur 

 
Houd ongeveer 10 mm 

ruimte tussen de 

schroefkop en de muur  
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Plaats de grote gaten in de 

muurplaat over de schroeven  

en schuif de muurplaat 

omlaag. 

Plaats de andere twee 

schroeven en zet de muurplaat 

waterpas. Draai vervolgens 

alle schroeven aan voor de 

veiligheid. Zorg ervoor dat de 

pijl naar boven wijst. 

WAARSCHUWING 

Zorg ervoor dat de bevestigingsschroeven zijn verankerd in het midden van de balken. Het gebruik van een 
balkenvinder is aanbevolen. 
Installateurs zijn verantwoordelijk voor het leveren van ijzerwaren voor andere bevestigingssituaties. 
Installateurs dienen er voor te zorgen dat het bevestigingsoppervlak veilig het gecombineerde gewicht van het 
product en de apparatuur en componenten kan dragen. 
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2b. Voor bevestiging aan een muur van steen of beton 

 

 

 

60 mm 

Ø 10 mm 

10 mm 

mm 

Laat 10 mm ruimte 
tussen de schroefkop en 
de muur. 

1 

Plaats de grote gaten in de muurplaat over de schroeven in de muur en schuif de muurplaat omlaag. 
Make sure that the arrow is pointing upwards. 
 

WAARSCHUWING 
Installateurs dienen er voor te zorgen dat het 
bevestigingsoppervlak veilig het gecombineerde gewicht van het 
product en de apparatuur en componenten kan dragen. 

Bevestig de 
muurplaat aan 
de muur 
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3. De decoratieve kapjes plaatsen 

 

 

4. De VESA adapter assembleren 

 

G 
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5. De VESA plaat monteren 

5.1 Voor schermen met een vlakke achterzijde 

 

5.2 Voor schermen met een bolle achterzijde of om bij de A/V ingangen te kunnen 

 

Opmerking: Kies de juiste schroeven, plaatjes en afstandshouders (indien nodig) die passen bij het type scherm.  
Maak de VESA plaat vast aan de TV. 
 
                    
                  Zorg dat u alle schroeven aandraait, maar draai ze niet te strak! 

Bovenzijde 

van de TV 
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6. De TV op de wandbeugel haken 

 
 
 

7. Kabelbeheer 

 
Bevestig de kabels aan de TV en leidt ze door de kabelclips. 
Opmerking: Laat ruimte voor het bewegen van de arm. 

Plaats de onderste schroeven terug om de TV correct aan de 
wandbeugel te bevestigen. 
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8. De IR ontvanger plaatsen 

                  
                    De elektrische behuizing niet openen! 

 

                   Steek de stekker niet in het stopcontact voordat het apparaat klaar voor gebruik is! 

  
Verwijder het beschermingspapier. Plaats de IR ontvanger in de gewenste positie. 
Zorg ervoor dat niets de ontvangst in de weg staat vanaf de positie waar TV gekeken gaat worden. 
. 

 
 

9. Instructies voor het gebruiken van de afstandsbediening 

 

 
STAP 1. 

 
Wanneer de elektrische wandbeugel is ingeschakeld, hoort u 
deze eenmaal piepen. Het system is nu standby. 

STAP 2. Beweeg de wandbeugel met de hand totdat hij plat tegen de 
muur gevouwen zit. Druk op de          knop en hoor één piep 
van de zoemer, waarna het systeem is ingeschakeld. 

STAP 3. Volg de instructies op de volgende pagina voor verdere 
bediening. 

Opmerking:  Belemmering door obstakels of beschadigde 
mechanische delen zorgen ervoor dat de elektrische 
wandbeugel automatisch stopt waarna de zoemer 
driemaal zal klinken als waarschuwing. 

  Wanneer de wandbeugel met een obstakel in aanraking 
komt tijdens het bewegen, verwijder het obstakel en duw 
de wandbeugel met de hand terug totdat deze plat tegen 
de muur gevouwen zit. Druk op de        knop om terug te 
gaan naar de oorspronkelijke positie, de elektrische 
wandbeugel kan vervolgens gewoon gebruikt worden. 
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UITLEG VAN DE WERKING VAN DE KNOPPEN 

        Uit knop. Druk kort op de        knop. De wandbeugel zal volledig uitklappen. 

        In knop. Druk kort op de         knop. De TV wandbeugel zal automatisch inklappen 

tegen de muur. 

         Stop knop. 

      Links knop. Druk kort op de       knop en de wandbeugel zal naar links bewegen totdat 

de          knop wordt ingedrukt of de TV tot -30 graden is bewogen en stopt. Opmerking: 

U kunt deze knop alleen gebruiken als de wandbeugel volledig is uitgeklapt. 

      Rechts knop. Druk kort op de      knop en de wandbeugel zal naar rechts bewegen tot 

de        knop wordt ingedrukt of TV tot +30 graden is bewogen en stopt. Opmerking: U 

kunt deze knop alleen gebruiken als de wandbeugel volledig is uitgeklapt. 

              Geheugen knop 1. Houd gedurende 5 seconden ingedrukt waarna het geluid 

tweemaal zal klinken. De LED gaat 1 seconde branden. De positie is opgeslagen als 

geheugen 1. 

              Geheugen knop 2. Houd gedurende 5 seconden ingedrukt waarna het geluid 

tweemaal zal klinken. De LED gaat 1 seconde branden. De positie is opgeslagen als 

geheugen 2. 

             +          Om terug te gaan naar de               positie, druk kort op de              knop 

en vervolgens op de         knop. De TV zal automatisch naar positie 1 bewegen nadat 

het geluid éénmaal heeft geklonken.  

             +          Om terug te gaan naar de              positie, druk kort op de               knop 

en vervolgens op de        knop. De TV zal automatisch naar positie 2 bewegen nadat 

het geluid éénmaal heeft geklonken 

         +         Leerknop. Volg de onderstaande instructies voor meer informatie. 

 

Leermodus bedieningsinstructies 

Gebruik alleen de bij de wandbeugel behorende afstandsbediening, anders zal het niet 

werken. De LEERMODUS is om te leren om de afstandsbediening van de TV te 

gebruiken (alleen mogelijk bij TVs van specifieke merken) waardoor u uw eigen 

afstandsbediening kunt gebruiken om de TV wandbeugel te bedienen. Let op de 

onderstaande opmerking. 
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Opmerking:  

De afstandsbediening van de TV kan niet alle functies van de bijbehorende 

afstandsbediening overnemen. Alleen de volgende vijf knoppen kunnen worden 

programmeerd: 

Zorg ervoor dat u de richtlijnen uit deze handleiding in acht neemt bij het gebruiken 

van uw eigen afstandsbediening met de TV wandbeugel. 

 

LEER MODUS  

Volg de volgende instructies: 

 

STAP1:  Houdt         gedurende 5 seconden ingedrukt totdat de LED op de 

bijbehorende afstandsbediening blijft branden, en druk op        . Het geluid zal 

éénmaal klinken, de LED op de IR ontvanger blijft branden.  

 De PROGRAMMEER MODUS is gestart. 

 

STAP2:  Om de knop       te programmeren, druk op      op de bijbehorende 

afstandsbediening totdat het geluid tweemaal te horen is, de rode LED op de 

IR ontvanger gaat van continu branden naar langzaam knipperen.  

 

STAP3:  Richt de afstandsbediening van de TV op de IR ontvanger en druk op de knop 

waar u de functie       aan wilt koppelen totdat het geluid driemaal klinkt. De 

rode LED op de IR ontvanger gaat nu van langzaam naar snel knipperen. 

 

STAP4:  Druk op de         knop op de bijbehorende afstandsbediening totdat het geluid 

viermaal klinkt. De rode LED op de IR ontvanger zal uitschakelen. De      knop is 

succesvol geprogrammeerd. Als het geluid slechts éénmaal klinkt is het 

programmeren mislukt (de afstandsbediening van de TV ondersteunt de 

leerfunctie niet). 

 

(Volg stap 1 tot en met stap 4 nogmaals indien u meer knoppen wenst te leren) 
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Leer de “Power” knop op de afstandsbediening van de TV 

Druk gedurende 5 seconden op de        knop totdat het LED lampje op de 

afstandsbediening van de wandbeugel gaat knipperen overgaat in continu branden, 

druk vervolgens op de       knop. De zoemer zal éénmaal klinken en de rode LED op de 

IR ontvanger blijft branden. 

Houdt de               knop op de afstandsbediening van de wandbeugel ingedrukt totdat 

de zoemer tweemaal klinkt, en laat de               knop vervolgens los.  

De rode LED op de IR ontvanger zal overgaan van continu branden naar langzaam 

knipperen.  

Richt de afstandsbediening van de TV op de IR ontvanger en druk op de “Power” 

knop. De zoemer zal driemaal klinken. De LED op de IR ontvanger zal overgaan van 

langzaam naar snel knipperen. Druk op de         knop op de afstandsbediening van de 

wandbeugel totdat de zoemer viermaal klinkt. De rode LED op de IR ontvanger gaat 

uit, wat aangeeft dat de “Power” knop succesvol is geleerd. Wanneer u nu op de 

“Power” knop drukt zal de wandbeugel automatisch inklappen en de TV uitschakelen. 

 

Opmerking: Elke pauze van 20 seconden zonder dat een knop wordt ingedrukt zal er 

voor zorgen dat de wandbeugel de LEER MODUS verlaat. 

 

 

ONDERHOUD 

Controleer regelmatig (tenminste elke drie maanden) of de TV goed vast zit aan de 

wandbeugel. 

Neem contact op met uw verkoper als u vragen heeft. 

 

 

VERWIJDERING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste updates. 
 

 

Elektrische en elektronische apparatuur (EEE) bevat materialen, delen 

en inhoud die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu en schadelijk voor 

de menselijke gezondheid als afval bestaande uit elektrische en 

elektronische apparatuur (WEEE) niet correct wordt weggegooid. 

 

Apparaten die gemarkeerd zijn met het WEEE logo (te zien links), zouden niet met 

het huishoudafval weggegooid moeten worden. Neem contact op met uw lokale 

autoriteit op het gebied van afvalverwerking, aangezien zij in staat zullen zijn om u 

details te geven over de mogelijkheden voor recycling in uw omgeving. 
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