
 

 

 

 

 

Gebruikershandleiding 
 

 

Kleine elektrische muursteun 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact  

op met Teknihall support: 0900 400 2001   2 

De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut  

envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl. PO-1242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

http://www.teknihall.nl/


Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact  

op met Teknihall support: 0900 400 2001   3 

De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut  

envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl. PO-1242 

 

INHOUDSOPGAVE 

 

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES .............................................................................................................................. 4 

VERPAKKINGSINHOUD ................................................................................................................................ 5 

GEREEDSCHAP ............................................................................................................................................. 6 

INSTALLATIE 1 ................................................................................................................................................ 6 

INSTALLATIE 2 ................................................................................................................................................ 7 

INSTALLATIE 3 ................................................................................................................................................ 8 

INSTALLATIE 4 ................................................................................................................................................ 8 

INSTALLATIE 5 ................................................................................................................................................ 9 

INSTALLATIE 6 .............................................................................................................................................. 10 

INSTALLATIE 7 .............................................................................................................................................. 10 

INSTALLATIE 8 .............................................................................................................................................. 11 

INSTALLATIE 9 .............................................................................................................................................. 12 

INSTALLATIE 10 ............................................................................................................................................ 13 

INSTALLATIE 11 ............................................................................................................................................ 13 

DRAAIEN/KANTELEN VAN MUURSTEUN EN TV......................................................................................... 14 

Links draaien ....................................................................................................................................................... 14 

Omlaag kantelen .............................................................................................................................................. 14 

Rechts draaien ................................................................................................................................................... 14 

Omhoog kantelen............................................................................................................................................. 14 

EERSTE INSTELLING ...................................................................................................................................... 15 

Bereik rechts ........................................................................................................................................................ 15 

Gebruik van geheugen (naar keuze) ......................................................................................................... 16 

1 en 2 ook automatisch gewist. .................................................................................................................... 16 

PRODUCTSPECIFICATIES ............................................................................................................................ 16 

AFMETINGEN .............................................................................................................................................. 17 

HANDLEIDING BIJLAGE ............................................................................................................................. 18 

Voorzijde .............................................................................................................................................................. 18 

Achterzijde van de tv ....................................................................................................................................... 19 

VERWIJDERING ........................................................................................................................................... 19 

 

 

 

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

 

1242%20-%20Dutch%20manual%20-%20vers%2002.doc#_Toc338061655
1242%20-%20Dutch%20manual%20-%20vers%2002.doc#_Toc338061656
1242%20-%20Dutch%20manual%20-%20vers%2002.doc#_Toc338061657
1242%20-%20Dutch%20manual%20-%20vers%2002.doc#_Toc338061658
http://www.teknihall.nl/


Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact  

op met Teknihall support: 0900 400 2001   4 

De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut  

envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl. PO-1242 

 

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 ont-

breken. 

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

bakstenen. 

 Gebruik dit product niet voor andere doeleinden. 

 Voor veilige installatie moet de muur ten-minste 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 30 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. 
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VERPAKKINGSINHOUD 
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TV-plaat Muursjabloon 

Stroomadapter IR-ontvanger Handleiding Afstandsbediening 

P-A  

5 (1/5”) 

P-B P-C  
M6x10 mm 

 

W-A  
4EA M8x65 mm 

 

W-B  
4EA M8 

 

M-J 8EA 

(8x20x14,5 mm) 

M-A               M-B                M-C                M-D                 M-E                 M-F                 M-G                 M-H                  M-I    

  M4x15mm      M4x25mm    M4x40mm    M5x15mm     M5x25mm    M5x40mm     M6x15mm      M6x25mm    M6x40mm 
        4EA                 4EA                4EA                 4EA                 4EA                 4EA                  4EA                  4EA                 4EA 
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GEREEDSCHAP 

 

                                                                            
 
                             

                                             
 
 
 

Door installateur te leveren, niet meege-leverd. 
 

 

INSTALLATIE 1 

 
Bevestig het muursjabloon met plakband aan de muur waar u de muursteun wilt 

plaatsen. Controleer of deze waterpas hangt. 
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Boormachine Hamer Schroevendraaier (+) 

Φ10(2/5˝) 
Steenboor 

 

Inbussleutel 
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INSTALLATIE 2 

 

Boor vier gaten met de houtboor(P-A) als de muur van hout is, of gebruik een steen-

boor(Φ10) bij een stenen muur. 
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INSTALLATIE 3 

 
Houd de muursteun waterpas tegen het bovenste gat om deze horizontaal op te 

hangen met een waterpas en draai twee schroeven aan (W-A). 
 
 

INSTALLATIE 4 

 
Pak de plaat van de muursteun met beide handen en verplaats deze naar rechts. 
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INSTALLATIE 5 

 

Draai de twee schroeven (W-A) aan de onderkant van de muursteun aan. 
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INSTALLATIE 6 

 
Plaats de TV-plaat op de achterzijde van de TV. 
 

 

INSTALLATIE 7 

Als de achterkant van de TV rond is 

  
Plaats een opvulring (M-J) tussen de TV-plaat en de TV en draai de schroef aan. 

 

Als u de TV-plaat vastmaakt, draai dan de schroeven niet te strak aan om de TV 

niet te beschadigen. 
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INSTALLATIE 8 

 
Plaats de TV-plaat in de voorplaat van de muursteun, van boven naar beneden. 

 

        Deze stap dient door twee personen uitgevoerd te worden om letsel te voorkomen. 
 
 
 

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

VESA-verdeling 

•   50 mm x   50 mm 

•   75 mm x   75 mm 

• 100 mm x 100 mm 

• 200 mm x 100 mm 

• 200 mm x 150 mm 

• 200 mm x 200 mm 

• 300 mm x 300 mm 

• 400 mm x 400 mm 

Voor vesa 300 x 300 en 400 x 400 zie 

handleiding bijlage pagina 17. 
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INSTALLATIE 9 
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Draai de vier schroeven tussen de  

voorplaat en de TV-plaat aan. 
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INSTALLATIE 10 

 
Sluit de IR-ontvanger en de voedingsadapter aan. 

 

 

INSTALLATIE 11 

 

Nadat de beschermingstap van de achterkant van de IR-ontvanger heeft  

verwijderd, bevestigt u de ontvanger bovenop de TV. 
 

IR-ontvanger 

Netsnoerkabel (220V) 
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DRAAIEN/KANTELEN VAN MUURSTEUN EN TV 

U kunt de richting van de TV wijzigen met de knoppen op de afstandsbediening. 
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Omhoog kantelen 

Rechts draaien 

Hiermee gaat de  

muursteun terug naar de 

door de gebruiker  

ingestelde beginstand 

Omlaag kantelen 

Links draaien 
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EERSTE INSTELLING  

 
Houd beide kanten van uw TV met uw handen vast en druk de TV helemaal tot aan de 

muur.  

Houd de instelknop 5 seconden ingedrukt om de beginstand in te stellen tot de LED 

blijft branden. 

Bereik rechts  

 

 

Bereik links  

 

Gebruik de pijl naar rechts () om de TV naar rechts te verplaatsen, tot de TV bijna de 

muur raaks en druk 5 seconden op de knop Bereik rechts (  ) tot de LED blijft branden  

 

           Als u deze stap niet uitvoert, kan uw TV de muur raken tijdens het draaien. 
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Gebruik van geheugen (naar keuze) 

A. Geheugen 1  

Draai/kantel naar de gewenste positie met de 

richtingsknoppen, druk de Mem1-knop 5 seconden in tot 

de LED blijft branen, dan staat de eerste geheugenplaats 

ingesteld. 

 

• Als u op de Mem1-knop drukt, draait de muursteun naar 

de in Geheugen 1 opgeslagen stand. 

 

 

B. Geheugen 2  

Draai/kantel naar de gewenste positie met de 

richtingsknoppen, druk de Mem2-knop 5 seconden in tot 

de LED blijft branen, dan staat de tweede geheugenplaats 

ingesteld  

 

• Als u op de Mem2-knop drukt, draait de muursteun naar 

de in Geheugen 2 opgeslagen stand. 

 

 

 

 

         LED knippert: Signaal verzonden. 

Als u de eerste instelling nogmaals uitvoert, wordt een nieuwe beginstand 

ingesteld. Daarnaast worden de geheugenstanden. 

 1 en 2 ook automatisch gewist. 

 

 

 

PRODUCTSPECIFICATIES 

Gewicht  
Netto  6 kg 

Brutto  8 kg 

Bereik  
Draaien  Typisch 20o 

Omlaag kantelen  Typisch 15o 

Maximaal gewicht 30 kg 

Toepasbare TV 
VESA-satndaard.  

Max 400 x 400 mm 

Bijbehorende voedingsadapter 

Fabrikant  Sunlin Electronics Co. 

Model  SA-A124 
Spanning en stroom 12V DC, 0,8A 

Vermogen voeding 1,8V DC ~13,2V min. 0,5A 

Temperatuur opslag - 10oC ~60oC 

Bedrijfstemperatuur  0oC ~40oC 
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AFMETINGEN  
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HANDLEIDING BIJLAGE 

LET OP:  Gebruik deze bijlage wanneer uw scherm een VESA-norm heeft van 400 mm x 

400 mm of 300 mm x 300 mm. 

 

 

Voorzijde 
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Achterzijde van de tv 

 

 

VERWIJDERING 
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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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