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Öncelikle TV Koruma Paneli - Korumaç satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürünümüzü, “TV nizin güvende olduğunu bilerek ve yıllarca keyfine
vararak” kullanacağınızı temenni ediyoruz. Memnuniyetinizi tanıdıklarınıza da aktararak onların da TV lerini korumalarını sağlayacağınızı
düşünüyoruz. Her hangi bir sorunuz olursa , lütfen bize ulaşmaktan çekinmeyiniz..
TV Koruma Paneli - Korumaç İrtibat Bilgileri : E-posta: bilgi@tvkorumapaneli.com - Telefon: 0543 567 86 22

Ürünü kargodan teslim aldığınızda kargo firma personelinin yanında ambalajı açmanızı tavsiye ediyoruz. Eğer kargo ambalajı veya Korumaç bir
zarar görmüş ise tutanak tutturmalısınız.

Montaj ve Devreye Alma Talimatı

Bakım ve Temizlik Talimatı

Adım 1

Korumaç izleme netliği için sürekli temiz tutulmalıdır.
Korumaç, temiz - ılık su ya da iyi bir akrilik temizleyici ile temizlenmelidir.
Korumaç için temizleme bezi olarak mikrofiber bez tavsiye edilir.
Korumaç, cam temizleme sıvısı ile temizlenmemelidir.
Korumaç, kimyasal malzeme ile temizlenmemelidir.
Kimyasal malzeme ile oluşabilecek zararlar garanti kapsamına girmez. (!)

Dikkatle ürünün kutusunu açın ve Korumaç’ı ambalajından
çıkarın.
Eğer ürünü keskin bir alet ile çıkaracaksanız çizilmemesi için özen
gösterin.
Tampon parçalarını ve kullanma talimatını çıkardıktan sonra
ambalajını ileriki günler için, taşıma amaçlı korumanızı tavsiye ediyoruz.

Adım 2
Korumaç ‘ın üzeri taşıma esnasında oluşabilecek çizilmelere karşı
bir selefon ile kaplıdır. Bu selefonu açmak için keskin alet
kullanmayın.
Selefonu tırnağınızı kullanarak, yavaşça köşesinden geri çekerek
kaldırın ve sıyırın.
Korumaç ’ın sadece TV ile örtüşecek yüzeyini “Bakım ve
Temizleme Talimatları” bölümündeki yönergelere göre
temizleyin. (!)

Saklama Koşulları
Korumaç uzun ömürlü olması için
aşağıdaki koşullarda saklanmalıdır.
Korumaç
dış
ambalajı
ile
saklanmalıdır. (Havalı naylon yada
streç.)
Ambalajsız saklanacak ise büküm
üste gelecek şekilde, düşük açı ile
bir yüzeye dayanarak
saklanmalıdır. (!)

Adım 3
Ürünü TV üzerine yerleştirin.
Ürününüzü iyi günlerde
Korumaç ’ı TV ‘ye merkezledikden sonra paket içinden
kullanınız..
çıkan 6 ad (TV modeline göre 10 adete kadar verilebilir.)
takozun yerini belirleyin.
Korumaç ’ı TV üzerinden geri alın.
Takozları tercihen TV de (Korumaç’a da olabilir) belirlediğiniz uygun yerlere
yapıştırın.
Takozlar Korumaç ’ı TV ekranından belirli seviyede aralık tutar.
Takozlar TV nizi korumanın esaslarından biridir. Kullanımı mecburidir !!!
Takozlar için tavsiye edilen en uygun yer TV nin KENAR ve ALT çıtalarına denk gelen
ve köşelere yakın yerlerdir.
Alt çıtaya 4 ad takoz kullanmanızı tavsiye ediyoruz.
Esas olan Korumaç ’ın esneyerek TV camına temasını engellemek ve hava
sürkülasyonunu sağlamaktır.
Takozları TV yüzeyine veya düğmelere kesinlikle yapıştırmayın.

Adım 4
Ambalaj içinde ürünün üzerine takılı olarak
gelen sabitleme bantlarının geniş yüzeydeki
uçlarını çıkarın. Bükümlü taraftakini çıkarmayın.
Korumaç ’ı TV ‘nin üzerine geri takın.
Üstteki kısa büküm TV den destek alır ve
Korumaç ’ın yükünün çoğunu bu büküm taşır.

Adım 5
Askı bantlarını TV nin arkasından geçirip aşağı
salın.
Üst deliklerin paralelindeki alt deliklerden de sabitleme bantlarının diğer ucunu
geçirin.
Bantları hafifçe çekin ve boşluğunu alın. (Çok kuvvetli sıkıştırmanıza gerek yok. Yükün
çoğunu üstteki kısa büküm taşıyacaktır.) Kalan kısımları bantın diğer tarafına
yapıştırın. (Fazla kalan kısımlar TV nin arkasına gizlenebilir.) İzleyici tarafındaki
Korumaç yüzeyini “Bakım ve Temizleme Talimatları” bölümündeki yönergelere
göre temizleyin. (!)
Montaj İşlemi Bitti..

