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ASSEMBLY INSTRUCTIONS - LCD SCREEN STAND PS
The LCD Screen Stand PS is delivered ready for installation.
Instructions for attachment to the various Playseat models are included below.
1. First, bolt the supplied VESA plate (see photo 1) to the frame
using the nuts included (see photo 2).
2. If you have already assembled the chair, you can remove the pedal plate
from the oval tube by unscrewing the two Allen screws.
Then:
• slide the oval tube into the LCD Screen Stand (see photo 3);
• put the pedal plate back in the correct position (see photo 4);
• then screw everything in 1x back together (see photo 5).
3. Finally, attach the screen to the LCD stand. The power and connection cables
can be fitted into the side of the stand by removing the cover from the left or
right-hand side of the frame, and pressing it back into place once the cables
are inserted (see photo 6).
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MONTAGEHANDLEIDING - LCD SCREEN STAND PS
De LCD Screenstand PS wordt klaar voor installatie geleverd.
Hieronder leggen we u voor de volledigheid nog uit hoe deze aan
de verschillende Playseat modellen bevestigd kan worden.
1. Schroef als eerste de bijgeleverde VESA plaat (zie foto 1) op het frame vast
met de bijgeleverde moertjes (zie foto 2).
2. Als u de stoel zelf al heeft opgebouwd, schroeft u nu eerst de pedaalplaat
van de ovale buis los door de twee imbus boutjes los te draaien.
Vervolgens:
• schuift u de ovale buis in de LCD Screenstand (zie foto 3);
• plaatst u de pedaalplaat weer op de juiste positie (zie foto 4);
• en schroeft u alles in 1x aan elkaar weer vast (zie foto 5).
3. Tot slot bevestigt u het scherm aan de LCD. De stroom en signaalkabel
kunt u langs de zijkant in de staander leggen door de afdekkap in de linkerof rechter staander er uit te halen en, na plaatsing van de kabels, weer in
het profiel te drukken (zie foto 6).
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