Podnośnik TV
A2

Instrukcja

Spis wyposażenia
Lp

Nazwa części

1

Podnośnik

2

Ilość

1 szt

Ramię (900mmx60mm)

2 szt

3

Mocowanie ramienia (prawe)

2 szt

4

Mocowanie ramienia (lewe)

2 szt

5

Sterownik + pilot

1 kpl

7

Śruby/nakrętki/podkładki

1 kpl

8

Tulejki dystansowe z tworzywa
(15mm)

4 szt.

9

Tulejki dystansowe z tworzywa
(10mm)

4 szt.

10

Klucze imbusowe “3 ; 4 ; 5”

1 kpl

2

Wymagane narzędzie: śrubokręt krzyżakowy
-----------------------------------------------------------------1. Mocowanie ramienia przykręć do belki zgodnie z Rys.1.
Czynność wykonać z obydwiema belkami w ten sam sposób.
Uwaga: Mocowania nie są takie same, należy wybrać
jedno prawe i jedno lewe do jednej belki

Rys.1

3

UWAGA! Prezentowany poniżej sposób montażu podnośnika uwzględnia
wcześniejsze zawieszenie telewizora na podnośniku. W przypadku gdy sposób
montażu telewizora pozwala na późniejsze powieszenie go
na złożonym i utwierdzonym podnośniku, proponujemy tak zrobić.
Wymagane narzędzie: klucz imbusowy
------------------------------------------------------------------

2.1.

Złożone belki przykręcić do telewizora.

Rys. 2.

2.2.

Następnie należy zmierzyć odległość X wskazaną na Rys.3

Rys. 3.

4

Wymagane narzędzie: klucz imbusowy
------------------------------------------------------------------

3. Podkładke ustawić od szyny w odległości równej X+10mm I nastepnie dokręcić śrubą
imbusową M8, czynność wykonać po obydwu stronach.

Rys. 4.
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Wymagane narzędzie: klucz imbusowy, śrubokręt krzyżakowy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.
W środkowy otwór podkładki gwintowanej wkręcamy śrubę imbusową M8x25
na odległość 5-10mm, tak aby powiesić w łatwy sposób telewizor. Po zawieszeniu telewizora
na śrubie imbusowej M8x25 dokręć ją końca. Aby zabezpieczyć położenie uchwytu
ramienia, w górny otwór podkładki gwintowanej wkręć śrubę M5x16 z łbem krzyżakowym.
Czynności wykonać po obydwu stronach.

Rys. 5.

6

MONTAŻ W MEBLU
1. W przypadku montażu podnośnika do mebla należy wykonać otworowanie według
wymiarów podanych na Rys. 6. Otwory o rozmiarze Ø6.

Rys.6.
2. Podnośnik wraz z telewizorem dosuń do płaszczyzny mebla na której ma być
zamocowany. Ustaw podnośnik tak aby otworowanie w meblu pokrywało się z
otworami mocowania podnośnika. Następnie dokręć od tyłu mebla 4 wkręty M6,
długość wkrętów dobierz względem grubości płyty mebla.
Uwaga: Dla grubości płyty 18mm, długość śruby 30mm.

Rys. 7.
7

3. Wkręć wkręty do podłoża mebla w miejsca wskazane na Rys.8. W tym przypadku
również należy dobrać odpowiednią długość wkrętów.
Uwaga: Dla grubości płyty 18mm, długość wkrętów 16mm.

Rys.8.

8

MONTAŻ NA ŚCIANIE
Uwaga: do zawieszenie na ścianie potrzebne jest dodatkowe akcesorium „A-Wallmount”.

1. W przypadku montażu podnośnika na ścianie należy wywiercić otwory według
wymiarów podanych na Rys. 9. Dobrać rozmiar wiertła do użytego kołka
montażowego.
Uwaga: Maksymalna waga podnośnika + telewizor wynosi 131kg.

Rys.9.
2. Przykręć dwa zawiesia ścienne do podnośnika śrubami wpuszczanymi M6 z łbem
krzyżakowym zgodnie z Rys.10.

Rys.10.
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3. Podnośnik przystawić do ściany i wkręcić 4 śruby przez zawiesie ścienne do ściany
we wcześniej przygotowane otwory z kołkami.
Uwaga: przy montażu z zawieszonym telewizorem, wskazana obecność 2 osób.

Rys. 11.
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PODŁĄCZANIE STEROWNIKA A2
Zawieś sterownik a następnie podłącz kabel do sterownika zgodnie z Rys12.
Możesz umieścić go w dowolnym miejscu, ale pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej
odległości dla kabla – nie może również zahaczyć o element podnośnika i telewizora.
Uwaga: pamiętaj, że sterownik powinien swobodnie zawisnąć. Nie używaj zbyt dużej
siły podczas dokręcania go do mebla bądź ściany.

Rys. 12.
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INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA A2

Programowanie Pozycji Preferowanej Telewizora
Uwaga: Aby wszystkie funkcje podnośnika pracowały prawidlowo, należy
przeprowadzićprogramowanie pozycji preferowanej.

Aby zaprogramować Pozycję Preferowaną dla danego podnośnika:

Naciśnij i podtrzymaj przez około 3sekundy przycisk (niebieski) SETUP, aż usłyszysz
dwa
krótkie sygnały „beeps” i zapali się czerwona kontrolka SETUP. Teraz jesteś w trybie
programowania VP.
 Naciśnij i podtrzymaj przycisk „Góra” (Up) lub „Dół” (Down) na klawiaturze
sterownika, aby ustawić preferowaną pozycję telewizora.
 Po zatrzymaniu podnośnika w żądanej pozycji, naciśnij przycisk „SETUP” na
klawiaturze sterownika i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy, do chwili aż usłyszysz dwa
krótkie sygnały „beeps” i kontrolka SETUP (czerwona) zostanie wygaszona. Pozycja
Preferowana została zaprogramowana.


Programowanie Pilota
Aby zaprogramować pilota, naciśnij przycisk „RC-SET”. Następnie naciśnij i podtrzymaj
przez około 1 sekundę dowolny przycisk pilota. Zaprogramowanie pilota potwierdzone
zostanie krótkim sygnałem dźwiękowym. Procedura rejestracji pilota została zakończona.

System bezpieczeństwa

Sterownik w czasie pracy kontroluje prąd silnika .Po przekroczeniu dopuszczalnego prądu
(obciążenia podnośnika) podnośnik zatrzymuję się . Po usunięciu przeszkody podnośnik
jest gotowy do pracy.

Komunikaty Sterownika

Sterownik posiada cyfrowy wyświetlacz numeryczny, który podaje informacje związane z
pracą systemu. Gdy na wyświetlaczu pojawi się :
 błyskający symbol „0.” - zadziałał układ ograniczenia prądowego silnika
(przekroczenie dopuszczalnego obciążenia podnośnika)
 błyskający symbol „1.” - funkcja nieaktywna
 błyskający symbol „2.” - funkcja nieaktywna
 błyskający symbol „3.” uszkodzona lub nie podłączona wiązka podnośnika do
sterownika
 błyskający symbol „4.” – naciśnięty wyłącznik krańcowy dolny
 błyskający symbol „5.” – funkcja nieaktywna
Naciśnięcie dowolnego przycisku kasuje wyświetlane komunikaty.
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