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Gentile cliente!

Szanowni Państwo!

Il prodotto serve come supporto a parete per un lettore Bluray. Il supporto può essere ripiegato
in una versione salvaspazio.

Produkt służy do ściennego mocowania odtwarzaczy Blu-ray. Uchwyt można złożyć,
zaoszczędzając w ten sposób miejsce.

Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti,
potrebbe subire dei danni. Leggere attentamente le “informazioni importanti” e conservarle con
cura. Cedere il prodotto a terzi solo accludendo le “informazioni importanti” e le istruzioni d'uso.

W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż wcześniej opisane, produkt
może zostać uszkodzony. Uważnie przeczytać „ważne informacje” i zachować je w celach
informacyjnych. Produkt należy przekazywać osobom trzecim wyłącznie wraz z „ważnymi
informacjami” oraz instrukcjami obsługi.

Leggere attentamente le “informazioni importanti” e rispettare in particolare
le avvertenze per la sicurezza. In caso di mancato rispetto delle avvertenze
per la sicurezza, la Società declina qualsivoglia responsabilità per danni a
cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.
• Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali
domestici.
• Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso
giocattolo per i bambini.
• Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso in interni asciutti.

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych w niej
wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Jeśli użytkownik nie przestrzega
instrukcji bezpieczeństwa, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za
wynikające z tego szkody, urazy osobiste lub straty. Co więcej, w takich
przypadkach użytkownik traci rękojmię/gwarancję.
• Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
• Nie pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi
bawić, co jest niebezpieczne.
• Produkt jest przeznaczony do użytkowania wyłącznie w pomieszczeniach suchych.

• Osservare in qualsivoglia caso le istruzioni d'uso del prodotto.
• Verificare il contenuto della confezione prima di iniziare il montaggio. Non eseguire il
montaggio in caso di contenuto mancante.
• La scelta di un sito di montaggio non indicato può causare danni a cose o persone!
• Agire con cautela durante il montaggio o l’installazione! Il prodotto è dotato di alcuni spigoli
vivi che comportano un pericolo di lesione!
• Eseguire personalmente solo le attività di montaggio necessarie. Non eseguire in alcun caso
alterazioni o tentativi di riparazione. Non apportare alcuna modifica.
• Non stringere eccessivamente le viti. Un serraggio eccessivo danneggia la filettatura e può
compromettere la tenuta delle viti.
• Eseguire il montaggio con estrema cautela, dal momento che la caduta del lettore Bluray
e del relativo supporto potrebbe comportare non solo danni costosi ma anche il pericolo di
lesioni!
• Lavorare su una superficie pulita, morbida e asciutta. Utilizzando un rivestimento adatto,
proteggere le superfici di pregio durante il montaggio.
• Posizionare tutti i cavi in modo che non possano venire schiacciati o attorcigliati dal supporto
del lettore Bluray.
• Occasionalmente, verificare i fissaggi delle viti. Nel corso del tempo, regolazioni e
spostamenti possono allentare il serraggio delle viti.
• Non sovraccaricare il prodotto. Osservare le indicazioni fornite in "Dati tecnici".
• Non utilizzare il prodotto per sostenersi o aggrapparsi. Non fissare altri oggetti oltre al tablet
per cui è specificamente destinato.
• In caso di dubbi, non eseguire il montaggio autonomamente. Rivolgersi a un tecnico
qualificato.

• Upewnić się, że przestrzegane są zalecenia, podane w instrukcji obsługi produktu.
• Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić, czy niczego nie brakuje. W przypadku braku
jakichś elementów, prawidłowy montaż nie będzie możliwy.
• Wybór nieodpowiedniego miejsca montażu może prowadzić do odniesienia obrażeń ciała
lub uszkodzenia mienia!
• Podczas składania i montowania produktu należy postępować ostrożnie! Produkt posiada
ostre krawędzie, co powoduje ryzyko odniesienia obrażeń!
• Wykonywać tylko niezbędne prace montażowe, Nie należy próbować wykonywania
jakichkolwiek napraw lub przeróbek. Nie wolno dokonywać żadnych zmian.
• Nie dokręcać mocno śrub. Silne dokręcanie może doprowadzić do uszkodzenia gwintu i
może mieć negatywny wpływ na wytrzymałość mocowania.
• Podczas montażu należy być w pełni skoncentrowanym, ponieważ odtwarzacz Blu-ray i
uchwyt odtwarzacza Blu-ray mogą spaść, powodując w ten sposób kosztowne uszkodzenia
sprzętu i potencjalne ryzyko obrażeń ciała!
• Montaż wykonywać na czystej, miękkiej i suchej powierzchni. Powierzchnie należy chronić,
zakrywając je na czas montażu nakładką lub tkaniną.
• Wszystkie przewody należy ułożyć w taki sposób, aby nie utknęły ani nie zagięły się w
uchwycie odtwarzacza Blu-ray.
• Regularnie sprawdzać wszystkie połączenia śrubowe. Podczas użytkowania i przenoszenia
uchwytu śruby mogą się poluzować.
• Nigdy nie przeciążać produktu. Wziąć pod uwagę informacje, zawarte w „danych
technicznych”.
• Nie wolno opierać się ani wieszać na produkcie. Na uchwycie nie należy umieszczać
żadnych inny przedmiotów, niż zalecane tablety.
• W przypadku wątpliwości montażu nie należy wykonywać samodzielnie. Wykonanie montażu
powierzyć specjaliście.

Dati tecnici
Capacità................................................max. 8 kg

Dane techniczne

Larghezza alloggiamento regolabile......200 a 450 mm
Altezza alloggiamento regolabile...........24 a 65 mm

Nośność.................................................maks. 8 kg

Dimensioni (L x A x P)...........................ca. 216 x 450 x 300 mm

Regulowana szerokość obudowy..........200 do 450 mm

Peso......................................................ca. 0,78 kg

Regulowana wysokość obudowy...........24 do 65 mm
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)...............ok. 216 x 450 x 300 mm
Waga.....................................................ok. 0,78 kg
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