
MOUNTING INSTRUCTION            Modular VideoWall solution for wall, floor and truss
INSTALLATIE INSTRUCTIES            Modulaire VideoWall oplossing voor de wand, vloer en aan de truss
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English

Wall mounting:
1. Use the 4 holes (A) to mount the frame to the 
wall. 
2. Mount the frame in the provided order. The last 
frame (4) should be mounted by means of the 
given (slightly clockwise) rotating movement. 
To lock the bracket frames see point 6 of the 
mounting instructions.
3. With a “portrait” application it is important 
that the bracket is mounted in the right position 
(as provided) to the bracket frame. Remove the 
4 bolts and spring washers, turn the bracket 90 
degrees clock wise. Please note that the circular 
cut-out (C) of the bracket fits in the frame. 
Afterwards fasten the bracket with the 4 bolts and 
spring washers. 
4. Screw the provided coupling bolts (D) in the flat 
screen and attach the displays to the brackets in 
the frame. Please find more detailed information 
about attaching the displays at point 12.

Nederlands

Wandmontage:
1. Gebruik de 4 gaten (A) om het frame aan de 
wand te monteren.
2. Monteer de bracket frames in de weerge-
geven volgorde. Het laatste frame (4) dient dmv 
aangegeven draaibeweging (met de klok mee) 
gepositioneerd te worden. Voor het vergrendelen 
van de bracket frames zie punt 6.
3. Bij een ‘portret ‘ toepassing is het van belang 
dat de bracket in de juiste positie (zoals weerge-
geven) wordt geplaatst in het bracket frame. 
Verwijder de 4 boutjes en veerringen, draai de 
bracket 90 graden met de klok mee. Let er op dat 
de cirkelvormig uitsparing (C) van de bracket past 
in het frame. Zet de bracket vast met de boutjes 
en veerringen.
4. Schroef de meegeleverde koppelbussen (D) 
in de schermen en koppel de schermen met de 
brackets. Meer informatie over het koppelen van 
de schermen bij punt 12.
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English

Floor mounting:
5. Position the floor frame at the desired location.
6. Position the bracket frame on the floor frame 
and fasten with the latch clamps (F) – push red 
handle down to lock – pull red handle up to 
release. Please note that the latch (G) will hook on 
the clamp while fastening. 
7. This image provides alternative positions of the 
bracket frame on the floor frame. See for “portrait” 
applications point 3.
8. Fasten the 2 bracket frames with the latch 
clamps (F). Level the floor frames with the adjust-
able feet (H). Where required holes Ø 8mm can 
be used to bolt the floor frame to the floor. 

Nederlands

Vloermontage:
5. Plaats het vloerframe op de gewenste positie.
6. Plaats het bracket frame op het vloerframe en 
vergrendel het frame met de sluitspanner(s) (F) - 
rode handvat omlaag om te vergrendelen - rode 
handvat omhoog om te ontgrendelen. Let er 
tijdens het vergrendelen op dat de sluitspanner-
beugel aanhaakt  aan de sluithaak (G).
7. De hier weergegeven afbeeldingen geven 
alternatieve posities van het bracket frame op het 
vloerframe weer. Zie voor de “portret” toepassin-
gen ook punt 3.
8. Vergrendel de 2 bracket frames met de sluits-
panner (F). Stel de vloerframes waterpas, met de 
stelvoetjes (H). Indien nodig kunnen de gaten Ø 
8mm gebruikt worden om het vloerframe aan de 
vloer vast te zetten.
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English

Floor mounting:
9. Fasten the coupling frames (I) as shown to the floor and 
bracket frame, using the 3 quarter-turn locks (J), turn them 
clockwise a quarter turn to fasten and turn counter clockwise
(a quarter) to release. 
10. Attach accordingly the other bracket- and coupling frames. 
The last bracket frame should be mounted by means of the given 
(slightly clockwise) rotating movement, after which the last coupling 
frame (not shown) can be attached.
11. With “portrait” applications the coupling frame is to be 
extended. Loosen the star knobs (K) completely and move both 
coupling parts (i1) and (i2) apart, fasten the star knobs in portrait 
position, do not forget to mount the rings.
12. In case the flat screens are attached for the first time, they need 
to be fitted with coupling bolts (see point 4). Stick with, 
attaching the displays, to the order provided at point 2. Please note 
that the coupling bolts (D) slide in the “key holes” of the bracket (as 
shown). Place alignment aid (M) (on all crossings) in the rail of the 
display and place alignment aid (N) (on all ends, apart from bot-
tom side) in the rail of the display. With alignment bolt (L) the 
displays can be aligned in height. It is also possible to slide the dis-
play to the left or right (to ease installation of the displays).

Nederlands

Vloermontage:
9. Monteer de koppelframes (I) zoals weergegeven aan de 
vloer- en bracket frame, dmv de 3 kwartslagsluitingen (J), draai de 
kwartslagsluiting met de klok mee om te vergrendelen en draai de 
kwartslagsluiting tegen de klok in om te ontgrendelen. 
10. Plaats vervolgens de overige bracket- en koppel frames. Het 
laatste bracket frame dient met een draaibeweging geplaatst te 
worden, waarna het laatste koppelframe (niet weergegeven) kan 
worden gemonteerd.
11. Bij “portrait” toepassingen dient het koppelframe 
uitgeschoven te worden. Draai de 3 sterknoppen (K) compleet los 
en schuif de twee koppelframe delen (i1) en (i2) uit elkaar, draai 
de sterknoppen vervolgens weer vast in de portret stand, vergeet 
hierbij niet de ringen mee te monteren.
12. In het geval de schermen voor het eerst worden geplaatst 
dienen de meegeleverde koppelbussen gemonteerd te worden, 
zie hiervoor punt (4).  Hou bij voorkeur de volgorde aan zoals bij 
punt (2) weergegeven voor het plaatsen van de schermen. Let 
er hierbij op dat de koppelbussen (D) in de “sleutelgaten” van de 
bracket geplaatst worden zoals hiernaast weergegeven. Plaats 
uitlijn hulp (M) (op alle kruispunten) in de rail van het scherm  en 
plaats uitlijn hulp (N) (op alle uiteinden, behalve aan de 
onderzijdes) in de rail van het scherm. Met stelboutje (L) kunnen de 
schermen in hoogte uitgelijnd worden. Het is tevens mogelijk het 
scherm inclusief bracket naar links of rechts te schuiven. Om het 
plaatsen van de schermen te vergemakkelijken.
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English

Truss mounting:
13. By mounting the VideoWall to the truss, the Flying set 
(O) should be used. Mount the Flying set to the bracket 
and coupling frame (O) and fasten with the latch clamps 
(F).
14. Mount the Coupling plates with 4 ball lock pins (P) 
(on all crossings) and coupling plates with 2 ball lock pins 
(on al ends, apart from the bottom side) Please make 
sure to lock the ball lock pins!!!
15. Attach the VideoWall with the red lifting eyes (R) 
to the truss. Hoist up the VideoWall slightly and remove 
the floor frames by unlocking the lower latch clamps (F) 
and quarter-turn locks (J). 
Afterwards mount the Stabilizers and lock them with the 
latch clamps (F) and quarter-turn locks (J).
16. Turn, by using the crown nut M12 (S), lifting eye (R) 
in such a position that the VideoWall  is 
hanging straight aligned with the floor . Use the safety 
eyes (T) to secure the VideoWall in the truss (using 
approved steel cables incl. mounting material).
17. Do not install more than 5 screens on top of each 
other

Nederlands

Trussmontage:
13. Bij het installeren van de VideoWall aan de truss dient 
de vliegset (O) gebruikt te worden. Plaats daarvoor de 
vliegset (O) zoals weergegeven op de bracket en 
koppelframe en vergrendel de 2 sluitspanners (F).
14. Monteer de koppelplaten met 4 kogelinsteekstiften 
(P) ) (op alle kruispunten) en koppelplaten (Q) (op alle 
uiteinden behalve aan de onderzijde). Let er op dat de 
kogelinsteekstiften vergrendeld zijn!!!
15.  Bevestig de VideoWall met de rode hijsogen (R) 
aan de truss. Hijs de VideoWall iets op en demonteer de 
vloerframes door alleen de onderste sluitspanners (F) en 
kwartslagsluitingen (J) te ontgrendelen . Monteer daarna 
de stabilisatoren en vergrendel ze met de sluitspanners 
en kwartslagsluitingen.
16. Draai door middel van kroonmoer M12 (S) hijsoog 
(R) in een zodanige positie dat de VideoWall loodrecht 
hangt ten opzichte van het grondvlak
Gebruik de safetyogen (T) om de VideoWall aan de 
truss te borgen (gebruik: goedgekeurde staalkabels incl. 
bevestigingsmateriaal).
17. Pas nooit meer dan 5 schermen onder elkaar toe!


