
( I ) Open right
( II ) Open left

( III ) Set - your preferred position

( IV ) Turn on the TV, rotate 
         to the preferred positionj

( V ) Turn off the TV, close the handle

Sample TV remote control setting

*The above picture is just an example - SWING MOUNT can be programmed according to your preferences

3. Preferred position:
- set the device position using the (I) and (II) buttons and confirm with the (III) button, until you hear a short beep.
From now on, the button assigned as (IV) will set the handle to the programmed position.

4. After step (V) programing is done. You may also leave the programming mode anytime you want by pressing
the "A" button on the Swing Mount.
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