
 

 

 

 
 
 

TV fali tartó 81-140 cm (32-55“) 
buktatható és elforgatható, 30 kg 
Rend. sz.: 62 95 64 

 
 
 
 
 
 

Változat:  
08/13 

A falra szerelés akkor megengedett, ha a fal szerkezete alkalmas erre. Vékony 
könnyûszerkezetes falak vagy gipszkarton falak labilis támasz- és 
tartószerkezettel általában erre alkalmatlanok. Mindamellett a szaküzletekben 
kapni lehet 
többek között ilyen felszerelési helyekre alkalmas dübeleket. Ha kétségei 
vannak, a szerelés elõtt forduljon szakemberhez. 

A falszerkezettõl függõen (pl.: beton esetében) az arra alkalmas szerelési 
anyagot kell használni (csavarok, dübelek stb.). A mellékelt dübel csavarok 
kizárólag tömör falakhoz alkalmasak. Speciális dübelek és csavarok 

nincsenek a TV fali tartóhoz mellékelve, azokat a fal milyenségétõl függõen 
külön kell beszerezni. 

A TV készülék, valamint a TV fali tartó súlyától függõen, és az emelõkar 
hatásra is figyelemmel kell elkészíteni a stabil felerõsítést. 

Gondolja át alaposan a felszerelés helyét, hogy a TV készülék fali tartó  

A TV fali tartóval az arra megfelelõ TV készülékeket fel lehet a falra szerelni. 

A TV készülék mérete és súlya nem lépheti túl a mûszaki adatok alatt megadott értékeket. 

Az elõbbiekben leírt használattól eltérés esetén a termék, vagy a TV készülék  károsodhat, és 
ezen kívül veszélyeket rejt, megsérülhetnek a fali  tartó közelében lévõ bútorok valamint 
személyek is. 

A terméket nem szabad módosítani, ill. átépíteni. A 
biztonsági elõírásokat okvetlenül be kell tartani. 

 

 
Lásd a mellékelt szerelési útmutató 2. oldalát. 

 

 
A használati útmutató elõírásainak be nem tartásából eredõ károk esetén 

érvényét veszíti a szavatosság/garancia! A következményes károkért nem  
vállalunk felelõsséget! 

A szakszerûtlen kezelésbõl, vagy a biztonsági elõírások figyelmen kívül 
hagyásából eredõ tárgyi vagy személyi károkért nem vállalunk felelõsséget.  

Ilyen esetekben érvényét veszti a szavatosság/garancia.  

A felkiáltójelet tartalmazó szimbólum a használati útmutató fontos 
információira utal. 

A nyilat tartalmazó szimbólum ötleteket és tanácsokat jelez. 

 
• A TV fali tartó nem játékszer. Tartsa távol ezért a terméktõl a gyerekeket. 

• Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül heverni, mert veszélyes játékszerré válhat 

gyerekek számára.  

• Egy alkalmatlan felszerelési helyválasztás személyi  sérülést és anyagi kárt  okozhat. 

• Az összeállításnál, illetve felszerelésnél óvatosan járjon el. A termék élei bizonyos helyeken 
élesek. Itt sérülésveszély áll fenn! 

• Csak a szereléshez, ill.  a TV fali tartó beállításhoz szükséges munkákat hajtsa végre. Ne 
alakítsa át, vagy végezzen rajta javításokat. 

• A szerelés megkezdése elõtt ellenõrizze, hogy a TV készülék hátoldalán a TV fali tartó 
felerõsítésének lehetõsége fennáll-e? 

• A TV készülék és a TV fali tartó méretétõl és kialakításától függõen  célszerû, ha egy másik 

ember is segít a szerelésnél. Õ például megtarthatja a TV  készüléket, amíg Ön a készüléket 
a tartóra felerõsíti. 

• Lelkiismeretesen végezze el a szerelést, mivel ha a TV készülék és a  TV fali tartó leesik, 
akkor nemcsak költséges károk keletkezhetnek, hanem személyi sérülések veszélye is 
fennáll! 

• A készülék kábeleit úgy helyezze el, hogy azokat a fali tartó ne csípje be, vagy azon ne 
törjenek meg. 

• Idõnként vizsgálja felül az  összes csavarkötést. A TV készülék, illetve a fali tartó állításával 
és mozgatásával idõvel a csavaros felerõsítések  meglazulhatnak. 

• A TV készülék és a TV fali  tartó mozdításánál/állításánál ne alkalmazzon erõszakot. A TV 

készülék ezáltal megsérülhet. 

• Az elmozdításnál/állításnál ne nyomja meg a TV készülék kijelzõ felületét. 

• Ne terhelje túl a TV fali tartót. A gyártó adatait vegye tekintetbe a felhelyezendõ TV készülék  
mérete és súlya vonatkozásában. 

• Ne támaszkodjon és ne kapaszkodjon a TV fali tartóba. 

• A  TV készüléken kívül ne erõsítsen a TV falitartóra más tárgyakat. 

• Ha nem biztos a dolgában, ne maga végezze a munkát. Bízza azt egy szakemberre. 

a rajta lévõ TV készülékkel a felszerelés után  a kívánt magasságban és 
helyzetben legyen. 

A csavarlyukak fúrásánál figyeljen arra, hogy a falban ne sértsen meg kábelt 

vagy vezetéket! Elektromos vezetékek véletlen megfúrása esetén áramütésbõl 
eredõ életveszély áll fenn! 

Elektromos szerszámok használatánál, pl. fúrógépnél ügyeljen a saját 
biztonságára. Vegye tekintetbe a különbözõ használati  útmutatókban lévõ 
biztonsági tudnivalókat. 

Biztosítsa, hogy a szerelés alatt a TV fali tartó illetve a TV készülék alatt ne 
tartózkodjanak. 

Vegye ehhez figyelembe a mellékelt szerelési útmutató ábráit. 

 
A TV készülék elõkészítése 

• A felerõsítés elõtt általában el  kell távolítani a TV készülék tartólábát. Ehhez vegye 

figyelembe a TV készüléke használati útmutatóját. 

• A kijelzõ  oldalával lefelé fektesse le egy puha, tiszta alátétre a TV készüléket. A kijelzõt nem 
szabad megnyomni. A szerelés során fedje le az értékes bútorok felületét. 

• Vegye le a TV készülék tartólábát. TV készüléktõl függõen ez  fel van csavarozva, vagy be 
van pattintva. 

1. ábra 

• Lazítsa meg  a felsõ rögzítõ  anyát és vegye le az alaplapról az  alsó rögzítõ anyát. 

• Ehhez a mellékelt csavarkulcsokat használja (I). 

• Vegye le az  alaplapot a fali tartóról. 

2a ábra: Szerelés üreges szerkezetû falakra: 

• A szerelés helyén állapítsa meg a fali tartó pozícióját és magasságát. A szerelõlap  felerõsítõ 

furatai központosan egy fa gerenda illetve a falszerkezet egy más teherbíró  elemén 
helyezkedjenek el. E  hely meghatározásánál  egy gerenda keresõ  igen hasznos lehet. 

Ügyeljen a fali  tartó megtartására a helyén. Az alaplap rögzítésénél  a  villás  nyílás 
felfelé  kell nézzen. 

• Vízmértékkel állítsa be vízszintesre a fali  tartót. 

• Rajzolja be a felszerelési  felületre a szükséges furatok  helyét. A fali  tartót  használja ehhez  
sablonként.. 

• Fúrja ki a bejelölt furatokat. 

• Csavarozza fel a fali tartót négy csavarral (W-A illetve a szerelési felülethez alkalmas, 
szaküzletben vásárolt csavarral) és alátétekkel (W-C). 

A mellékelt dübelekre (W-B) ennél  a szerelési módnál nincs szükség. 

 
2b. ábra: Szerelés  tömör falazatra: 

• A szerelés helyén állapítsa meg a fali tartó pozícióját és magasságát. 

Ügyeljen a fali  tartó megtartására. Az alaplap rögzítésénél  a  villás  nyílás felfelé  
kell nézzen. 

• Vízmértékkel állítsa be vízszintesre a fali  tartót. 

• Rajzolja be a felszerelési  felületre a szükséges furatok  helyét. A fali  tartót  használja ehhez  
sablonként.. 

• Fúrja ki a szükséges furatokat és  helyezze be a megfelelõ (W-B  vagy speciális) dübeleket. 

• Csavarozza fel a fali tartót négy csavarral (W-A illetve a szerelési felülethez alkalmas, 

szaküzletben vásárolt csavarral) és alátétekkel (W-C). 

3. ábra: 

• Helyezze fel a falon lévõ szerelõlapra a három lefedést. 

• A vezetéktartó lefedést ennek során alulra kell szerelni. 

Biztonsági tudnivalók 

Szállítás tartalma 

Szerelés 

Rendeltetésszerû használat 

® H A S Z N Á L A T I  
Ú T T M U T A T Ó  



4. ábra 

• A TV hátoldalán lévõ felerõsítési pontok elhelyezkedésétõl függõen különbözõ szerelési 

lehetõségek adódnak: 

VESA 75x75 / 100x100 / 200x100 / 200x200: 

• A VESA adapter lemezek (B és C) nincsenek felszerelve. A TV  készülék közvetlenül  az 

alaplapra  van szerelve. 

VESA 300x300 és 400x400: 

• Szerelje fel a VESA adapter lemezeket (B és C) az alaplapra, mint  azt a 4a ábra mutatja. A 
rögzítéshez használja a (G) csavarokat. 

VESA 400x200: 

• Szerelje fel a VESA adapter lemezeket (B és C) az alaplapra, mint  azt a 4b ábra mutatja. A 

rögzítéshez használja a (G) csavarokat. 

5. ábra: 

A szerelõlapnak a TV készülékre felerõsítésénél feltétlenül ügyelni kell a 
megfelelõ csavarok használatára. Ezeknek nemcsak a TV készülékhez illõ 

menete kell legyen, hanem nem lehetnek túl hosszúak sem, mivel  ebben az 
esetben megsérthetik a TV készüléket. 

A csavarok  ugyanakkor nem lehetnek túl rövidek sem, mivel akkor nem 
csatlakoznak biztonsággal. Legalább 5  teljes 360°-os körülfordulásnyira be 

kell legyenek csavarva a TV készüléken lévõ megfelelõ menetbe. 

Amennyiben a mellékelt szerelési csavarkészletben lévõ csavarok (M) hossza 
a TV készülékéhez nem megfelelõ, vegyen megfelelõ csavarokat a helyi 
vaskereskedésben. 

Amennyiben kétségei vannak a megfelelõ  csavarhossz  tekintetében, vegye 

fel a kapcsolatot a TV gyártójával vagy egy megfelelõ  szakemberrel. 

A  szerelõlapot feltétlenül központosan kell a TV készülékre felszerelni. 

• A szerelési csavarkészletben (M) lévõ megfelelõ csavarokkal és alátétekkel erõsítse fel az 
alaplapot a TV készüléke hátoldalára (5-1  ábra). 

• Ha a TV készülékének hátoldala íves lenne, vagy a készüléket nagyobb hátlap távolsággal  
szeretné  szerelni, a mellékelt távtartókat (M-H illetve M-I) elhelyezheti az alaplap  és a TV 
készülék közé (5-2 ábra). 

• A szerelésnél ügyeljen arra, hogy a fennmaradó  rögzítõ  anya (az  1 ábrából) a TV készülék  
felsõ széle felé  kell nézzen. 

• A csavarokat ne húzza meg erõszakosan, mivel ezáltal a TV készülék tönkre mehet, ezzel  
elvész a szavatosság és a garancia! 

6. ábra 

 

 
A termék karbantartásmentes, a puha, száraz ruhával való alkalmankénti tisztításon kívül nem 
igényel semmiféle karbantartást. 

Ne használjon agresszív tisztítószereket vagy vegyszereket, mivel károsíthatják a készülék 
felületét. 

 

 
TV méret .............................................81-140 cm (32-55“) 

Teherbírás........................................... max. 30 kg. 

VESA rögzítés 75x75: 

100x100 

200x100 

200x200 

300x300 

400x200 

400x400 
Faltól mért távolság .......................................48-

425 mm 

Dönthetõség ....................................±12° 

Elforgathatóság szöge .....................................±90° 

TV  állíthatóság .....................................±3° 

Anyag........................................ acél / alumínium 

Súly............................................ 2,5 kg 

Az alaplap felsõ  rögzítõ anyáját kb. 4 mm-re fel kell lazítani, hogy az alaplapot 

könnyen fel  lehessen helyezni a fali tartóra. 

• Az alaplappal együtt emelje rá a TV készüléket a fali tartóra, mint azt az ábra mutatja. 

• A felsõ rögzítõ anyát a megfelelõ  villás horonyba, a menetes csapot pedig a fali  tartó alsó 
hosszanti furatába kell beilleszteni. 

• Vízmértékkel  állítsa vízszintes állásba a TV készüléket, és a mellékelt  csavarkulccsal (I)  
húzza meg jól a rögzítõ  anyákat. 

7. ábra: 

• Erõsítse fel a vezetéktartó fület (J) a megfelelõ  csavarral  (K) a fali  tartó karjára. 

• Kösse össze a csatlakozó vezetékeket a TV készülékkel és vezesse a fali szerelõlap 
vezeték  tartóján és az elõbbiekben felszerelt vezetéktartó fülön (J) keresztül. 

Maradjon a kábelszerelésnél annyi laza kábelhossz,  hogy a kábel a fali tartó 
állításánál  ne feszüljön meg és ne csípõdjön be. 

8. ábra 

• A dõlésszög állításnál lazítsa meg a csavarokat a mellékelt imbusz kulccsal (H). 

• Állítsa be a TV készülék kívánt dõlésszögét majd húzza meg jól  a dõlésszög állítás 
csavarjait. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jelen  használati útmutató a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). 

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva.  Mindennemû másolat, pl. fotókópia,  mikrofilm készítése, vagy elektronikus 

adatfeldolgozásban való regisztrálás csak a kiadó írásbeli engedélyével állítható elõ.  Utánnyomás - kivonat formájában is - tilos.  

Jelen használati  útmutató megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején. A mûszaki és külsõ kiviteli változtatások jogát 
fenntartjuk. 
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