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Slovensky

Pred montážou

Krok 1: Kontrola častí
potrebných pre montáž

Pre zákazníkov
Z bezpečnostných dôvodov a za účelom ochrany
produktu spoločnosť Sony dôrazne odporúča
zveriť montáž televízneho prijímača (ďalej aj TVP)
na stenu kvalifikovanej osobe. Nepokúšajte sa
o svojpomocnú montáž.

Vybaľte konzolu a jej príslušenstvo a skontrolujte
podľa návodu na použitie, či ste dostali všetky
potrebné súčasti pre montáž.

TVP KE-V42A10E/KLV-V40A10E/KLV-S40A10E
je možné na stenu namontovať pomocou konzoly
pre zavesenie na stenu SU-PW2 (predáva sa
samostatne). Kvalifikovanej osobe poskytnite
všetko montážne príslušenstvo, tento montážny
dodatok a tiež návod na montáž (dodávaný
s konzolou SU-PW2). Z bezpečnostných dôvodov
a za účelom správnej montáže si tieto dokumenty
pozorne prečítajte a uchovajte pre budúce použitie.

Pre predajcov Sony a kvalifikované
osoby oprávnené k montáži

Krok 2: Výber miesta montáže
Na stene vyberte miesto montáže TVP.
Pri vyberaní miesta montáže skontrolujte
montážne rozmery pre TVP podľa tabuľky (pozri
ďalej v tomto montážnom dodatku).
Ak máte v úmysle viesť a ukryť káble v stene,
zvoľte tiež miesto pre otvor pre káble a do steny
vyvŕtajte potrebný otvor.

Počas montáže postupujte maximálne obozretne,
pravidelne tento produkt kontrolujte
a vykonávajte jeho údržbu.

Montáž TVP na stenu
TVP je možné na stenu namontovať pomocou
konzoly pre zavesenie na stenu (predáva sa
samostatne).
Overte si model vášho TVP a použite len konzolu
určenú pre váš model TVP. Za účelom správnej
montáže postupujte podľa pokynov v tomto
montážnom dodatku a dokumentácii dodávanej
s konzolou SU-PW2.
Pre správnu montáž tohto produktu sú
potrebné dostatočné odborné skúsenosti.
Montáž zverte predajcovi Sony alebo
kvalifikovanej osobe. Počas montáže
postupujte maximálne obozretne.
Spoločnosť Sony nezodpovedá za škody ani
úrazy spôsobené nesprávnou manipuláciou
alebo montážou. Nie sú však ovplyvnené vaše
prípadné zákonné práva.

Otvor pre prevlečenie káblov (jeden z dvoch)

Pozri návod na použitie ku konzole
SU-PW2.

Krok 3: Montáž plochej
jednotky na stenu
Zmeňte polohu oporných držadiel jednotky.

Pozri návod na použitie ku konzole
SU-PW2.
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Príprava na montáž TVP

3 Vyskrutkujte 6 skrutiek na zadnej strane
TVP (len model KE-V42A10E).

Pred demontážou podstavca odpojte od TVP
všetky káble.

Pozri návod na použitie ku konzole
SU-PW2.

1 Položte TVP obrazovkou nadol na stabilný,
rovný a textíliou prekrytý povrch, ktorý je
minimálne 20 cm od podlahy.

2 Vyskrutkujte skrutky upevňujúce
podstavec k TVP a odnímte podstavec
z TVP.

4 Štyrmi dodávanými skrutkami upevnite
štyri dodávané háky (+PSW5 x L16).

Skrutkujte do
vyhĺbených
otvorov pre
skrutky.

Poznámka
Ak používate elektrický skrutkovač, krútiaci
uťahovací moment nastavte na cca 2 N·m.

Krok 4: Montáž TVP
Poznámka
Ak je na TVP namontovaný držiak káblov,
zložte ho. Podrobnosti o držiaku káblov pozri
v návode na použitie (len modely
KE-V42A10E/KLV-V40A10E).

Pozri návod na použitie ku konzole
SU-PW2.

KE-V42A10E/KLV-V40A10E/KLV-S40A10E 2-635-540-11(1)

Montážne rozmery pre TVP
A

F

G

C
B
D

393 ± 0,5

Stredová os obrazovky

B

E

Model TVP

Rozmery TVP

H

Dĺžky pre jednotlivé montážne uhly
Jednotky: mm

Hmotnosť
Jednotky: mm

Montážny uhol (α°)
A

KE-V42A10E

KLV-V40A10E

KLV-S40A10E

1054

1015

999

B

722

684

695,3

C

124

125

102,5

D

300

273

310,5

F

G

0°

180

234

95

5°

230

222

104

E

95

104

87,6

H

10°

279

205

113

15°

326

187

117

20°

371

165

120

0°

164

285

104

5°

211

274

112

10°

257

259

119

15°

300

241

125

20°

342

218

129

0°

159

215

85

5°

206

206

95

10°

252

194

104

15°

297

177

112

20°

339

156

119

(x 4)*

38,7 kg
(154,8 kg)

27,5 kg
(110 kg)

25 kg
(100 kg)

* Stena, na ktorú chcete zavesiť TVP, musí mať nosnosť na zaťaženie minimálne štvornásobné, než je hmotnosť
montovaného TVP.
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Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii
a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané
ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného
miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
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