INFORMACJA: Przed przystąpieniem do montażu przeczytać uważnie instrukcję.

Zawartość zestawu.
UWAGA: Upewnij się czy otrzymałeś wszystkie części niezbędne do montażu uchwytu. Jeżeli
brakuje jakiejkolwiek części lub jest ona uszkodzona skontaktuj się ze sprzedającym w celu wymiany.

UWAGA
- Nie rozpoczynaj montażu uchwytu do momentu, aż przeczytasz
i zrozumiesz niniejszą instrukcję. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania co do
informacji zamieszczonych w instrukcji, skontaktuj się z dystrybutorem.
- Zapoznaj się z instrukcją dystrybutora telewizora/monitora odnośnie
montażu ściennego, aby zminimalizować ryzyko wypadku.
- Produkt powinien być montowany przez wykwalifikowanego specjalistę
posiadającego wiedzę na temat konstrukcji budowlanych oraz w pełni
rozumiejącego niniejszą instrukcję.
- Nigdy nie przekraczaj maksymalnej nośności uchwytu.
- Jeśli montujesz uchwyt na konstrukcjach kartonowo-gipsowych upewnij
się, że wkręty znajdują się w centralnej cześci profilu. Zalecane jest
stosowanie wykrywacza profili.
- Aby poprawnie i bezpiecznie zamontować uchwyt, użyj poziomicy oraz
skorzystaj z pomocy asystenta.

Zestaw M

- Wszystkie śruby powinny być dokręcone solidnie, jednak należy unikać
przekręcenia gwintu, co może doprowadzić do osłabienia konstrukcji lub
zniszczenia telewizora/monitora.
- Uchwyt jest przeznaczony do montażu wewnątrz budynków
i w pomieszczeniach zamkniętych. Używanie produktu na zewnątrz
budynków i niezgodnie z przeznaczeniem może prowadzić do uszkodzenia
uchwytu oraz wypadków.
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Zestaw W

- Przed przystąpieniem do montażu uchwytu upewnij się czy zestaw jest
kompletny i nie posiada uszkodzonych części. Nigdy nie używaj
uszkodzonych elementów. Nieprawidłowy montaż lub wadliwe części mogą
być przyczyną wypadku.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody,
zranienia lub uszkodzenia spowodowane nieumiejętnym
lub niewłaściwym montażem.
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kołek montażowy (x2)
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D6 podkładka (x2)
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2b. Montaż na ścianach betonowych i z pełnej cegły.

1.Demontaż płyty VESA

60mm
((2.4")
2.4")
ø 10mm
(ø 3/8")

1
Użyj śrubokręta, aby odkręcić śruby i zdemontować
płytę VESA z mocowania ściennego.

Znajdź i zaznacz miejsce
na otwory montażowe.

2a. Montaż na konstrukcjach drewnianych.
55mm
((2.2")
2.2")

2
ø 4.5mm
(ø 3/16")

Wywierć otwory.
1

2

Znajdź i zaznacz miejsce
na otwory montażowe.
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W-C

Wywierć otwory.

W-A

√

X

X

Przykręć mocowanie
ścienne do konstrukcji.

X
Przykręć mocowanie
ścienne do konstrukcji.
W-B

W-C

W-A

UWAGA
Upewnij się, czy wkręty są przykręcone do centralnej części profilu drewnianego. Do zlokalizowania
drewnianych profili zalecane jest użycie wykrywacza profili.
Monter odpowiedzialny jest za dobranie odpowiedniego sprzętu dla nietypowych konstrukcji, na
których będzie zawieszony uchwyt.
Monter musi zweryfikować jakość konstrukcji, na której będzie zawieszony uchwyt, wraz ze
sprzętem, oraz dobrać odpowiedni sposób montażu uchwytu.

3

UWAGA
Monter musi zweryfikować jakość konstrukcji, na której będzie zawieszony uchwyt wraz ze
sprzętem AV, oraz dobrać odpowiedni sposób montażu uchwytu w przypadku nietypowych
konstrukcji.
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4. Montaż monitora na płycie ściennej.

3. Montaż płyty VESA.

TV

TV

TV

przykręć

M-A/M-B

M-C

ściana
ściana

góra monitora

Zawieś płytę VESA (jest przykręcona do monitora) na płycie ściennej i przykręć śruby, aby zabezpieczyć połączenie.
Konserwacja
Przykręć płytę VESA do monitora.

Przykręć solidnie śruby, uważając aby nie zerwać gwintu.
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- Sprawdzaj w regularnych odstępach czasu (co najmniej raz na trzy miesiące), czy uchwyt jest
poprawnie zamontowany i bezpieczny w użyciu.
- Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące produktu skontaktuj się z dostawcą.
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