Istruzioni

Supporto a parete per TFT/LCD, ruotabile
Cod. 1611102

Utilizzo conforme

Instrukcja obsługi

TFT/LCD uchwyt ścienny, obracany
Nr produktu 1611102

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Il prodotto serve per fissare ad una parete un monitor con il sistema VESA-Wallmount (75 mm o 100 mm)
con peso massimo fino a circa 15 kg.

Produkt służy do zamocowania na ścianie monitorów o maksymalnej wadze wynoszącej 15 kg za pomocą
systemu „VESA-Wallmount-System” (75 mm lub 100 mm).

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni il prodotto non deve essere smontato e/o modificato. Nel caso
in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire
dei danni. Inoltre, un uso improprio può rivelarsi pericoloso. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e
rispettarle. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji produktu nie można go w żaden sposób przebudowywać i/
lub zmieniać. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, może on ulec uszkodzeniu.
Niewłaściwe użycie może ponadto doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom
trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono
marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie zawarte tutaj nazwy
firm i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres dostawy

• Supporto a parete per TFT

• Uchwyt ścienny TFT

• Materiale di montaggio

• Materiał montażowy

• Istruzioni

• Instrukcja obsługi

Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati al link www.conrad.com/downloads o con la scansione del
codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

Spiegazione dei simboli
Il simbolo con un punto esclamativo in un triangolo indica informazioni importanti in queste
istruzioni per l'uso, che devono essere rispettate.

Avvertenze per la sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per
la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e
le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non
ci assumiamo alcuna responsabilità per conseguenti eventuali danni a cose o persone.
Inoltre in questi casi la garanzia decade.

Aktualne instrukcje obsługi

Aktualne instrukcje obsługi można pobrać, klikając link www.conrad.com/downloads lub skanując
przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

Objaśnienie symboli
Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie wskazuje na ważne wskazówki w tej instrukcji użytkowania,
których należy bezwzględnie przestrzegać.

Wskazówki bezpieczeństwa

Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj zawartych w niej wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia
oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji
zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Poza tym w takich przypadkach wygasa
rękojmia/gwarancja.

• Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali
domestici.

• Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

• Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso
giocattolo per i bambini.

• Dopilnuj, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Mogą one stać
się niebezpieczną zabawką dla dzieci.

• Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni,
dall’acqua, dall'eccessiva umidità, da gas, vapori o solventi infiammabili.
• Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.

• Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim promieniowaniem
słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i
rozpuszczalnikami.

• Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, disattivare il prodotto ed evitare
che possa essere utilizzato in modo improprio. La sicurezza d’uso non è più garantita, se
il prodotto:

• Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć
produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest zapewniona, jeśli produkt:

• Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.

-- presenta danni visibili,

-- posiada widoczne uszkodzenia,

-- non funziona più correttamente,

-- nie działa prawidłowo,

-- è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure

-- był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub

-- è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.

-- został nadmiernie obciążony podczas transportu.

• Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima
potrebbero danneggiarlo.

• Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek produktu nawet
z niewielkiej wysokości spowodują jego uszkodzenie.

• Non sovraccaricare il prodotto. Fare attenzione alle indicazioni riguardanti il peso nei dati
tecnici.

• Nie przeciążaj produktu! Należy przestrzegać wskazówek na temat wagi podanych w danych
technicznych.

• Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle
modalità di collegamento del prodotto.

• Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii zasady działania, bezpieczeństwa lub podłączania
produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego specjalisty.

• Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un
esperto o da un laboratorio specializzato.

• Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez
specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

• In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso,
rivolgersi al nostro servizio tecnico clienti oppure ad altri specialisti.

• Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji,
prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

Montaggio

Seguire le istruzioni di installazione del manuale per il montaggio in dotazione. Spiega passo dopo passo
come effettuare il montaggio del prodotto.

Dati tecnici

Montaż

Należy postępować zgodnie ze wskazówkami montażowymi zamieszczonymi w załączonej instrukcji
montażu. Wyjaśnia ona montaż produktu krok po kroku.

Dane techniczne

Standard................................................ 75 mm e 100 mm montaggio VESA

Standard................................................ 75 mm i 100 mm, montaż zgodny ze standardem VESA

Carico.................................................... massimo 15 kg

Obciążenie............................................. Maks. 15 kg
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