
 

 

 

 

 FONTOS TUDNIVALÓK 
 

Általános biztonsági tudnivalók monitortartókhoz 
 

Tisztelt Vásárlónk! 
 
A monitortartók nem csak ergonomikussá teszik a munkát vagy szórakozást, hanem helyet is 
spórolnak.  
A monitortartó kivitelétől függően állítható a monitor magassága, a monitor elfordítható, dönthető 

vagy akár forgatható is. Így a monitor helyzete optimálisan hozzáigazítható az Ön igényeihez. 

Asztallapra, falra vagy mennyezetre szerelés esetén (a monitortartó típusától függően) 
azonban figyelembe kell venni néhány fontos biztonsági tudnivalót. Olvassa át ezért alaposan 
az alábbi fejezeteket. 
 

Általános tudnivalók 
 

• A monitortartó nem játékszer. Tartsa távol ezért a terméktől a gyermekeket. 
 

• Ne hagyja a csomagolóanyagat szanaszét heverni, gyermekek számára veszélyes 
játékszerré válhat. 

• A terméket csak száraz belső terekben szabad használni.  
 

• Ellenőrizze a szállítás tartalmát, mielőtt a szerelést elkezdi. A szerelést hiányos szállítás 
esetén nem szabad elvégezni.  

• Alkalmatlan felszerelési hely választása személyi  sérülést és anyagi kárt okozhat. 
 

• Az összeállításnál, illetve felszerelésnél óvatosan járjon el. A készüléknek helyenként éles 
szélei vannak, emiatt sérülésveszély áll fenn! 

• Csak a monitortartó felszereléséhez (ill. állításához) szükséges munkákat végezze el. Soha 
ne szerelje szét a monitortartót; ne alakítsa át és ne kísérelje meg a javítását. Néhány 
monitortartó erősen előfeszített fémrugót tartalmaz. Az ilyen monitortartók szakszerűtlen 
szétszerelése esetén súlyos sérülések keletkezhetnek! 

 

• A felszerelés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a monitor hátoldalán van-e megfelelő 
felerősítési lehetőség a monitortartó számára. 

• A monitornak a monitortartóra történő felszerelése előtt rendszerint el kell távolítani a monitor 
talpát. Ehhez vegye figyelembe a monitorának használati útmutatóját. 
Tegye le a monitort képernyővel lefelé puha, tiszta felületre egyenesen úgy, hogy képernyő ne 
nyomódjon meg, és ne karcolódjon meg. A szerelés során fedje le az értékes bútorfelületeteket 
megfelelő alátéttel. 

 

  
 

Vegye le a monitor talpát; a monitortól függően ez fel van csavarozva, vagy be van 
pattintva. 

• A monitortartó monitor hátoldalára való felszerelésekor feltétlenül figyeljen arra, hogy 
megfelelő csavart használjon. A csavaroknak nemcsak a monitorhoz megfelelő menettel kell 
rendelkezniük, hanem túl hosszúak sem lehetnek, ellenkező esetben károsítják a monitort. 

 

A csavarok ugyanakkor nem lehetnek túl rövidek sem, mivel ebben az esetben nem 
biztonságos a rögzítés. A csavarokat legalább 5 teljes 360°-os menettel be kell csavarni a 
monitor megfelelő menetébe. 
Rendszerint a monitortartóhoz vagy a monitorhoz mellékelve vannak a megfelelő csavarok, 
egyes esetekben (a monitortól függően) azonban más csavarok szükségesek, amelyek a 
szaküzletekben szerezhetők be. 
A csavarokat ne húzza meg túlzott erővel, mivel ez tönkreteheti a monitort, és  elveszik a 
szavatosság és a garancia! 
Amennyiben kétségei vannak a megfelelő csavarhossz tekintetében, vegye fel a 
kapcsolatot a monitor gyártójával vagy megfelelő  szakemberrel. 

• A monitor és a monitortartó méretétől és kivitelétől függően célszerű, ha egy másik ember is 
segít a szerelésnél. Ő tarthatja például a monitort, amig Ön rögzíti azt a monitortartóhoz. 

• Nagyon lelkiismeretesen végezze a felszerelést, mivel a monitor vagy a monitortartó 
leesésekor nemcsak drága következményes károk keletkezhetnek, hanem ezen kívül fennáll 
a személyi sérülés veszélye is! 

• Vezesse úgy a monitor összes kábelét, hogy ne csípődjenek be a monitortartóba és ne 
törjenek meg rajta. 

• Időnként ellenőrizze az  összes csavarkötést. A monitor, illetve a monitortartó állítása és 
mozgatása miatt idővel a csavarkötések esetleg kilazulhatnak. 

• A monitor, ill. a monitortartó elmozdításakor/állításakor ne alkalmazzon túlzott erőt, mert ez 
károsíthatja a monitort. 

• Az elmozdításnál/állításnál ne nyomja meg a monitor képernyőfelületét. 
 

• Ne terhelje túl a monitortartót. A gyártó adatait vegye figyelembe a monitor maximális 
súlyára és méretére vonatkozóan. 

• Ne támaszkodjon a monitortartóba, és ne kapaszkodjon bele. 

• Ne erősítsen más tárgyakat a monitortartóra az erre a célra kiválasztott monitoron kívül. 
 

• A monitorok működése közben hő keletkezik. Tűzveszély! Tegye meg a megfelelő 
óvintézkedéseket a hőelvezetésre és tűzvédelemre vonatkozóan. Bizonyos felületeket a 
hőelvezetés károsíthat vagy elszínezhet. Tegye meg a szükséges óvintézkedéseket. 

 

• Ha nem biztos a dolgában, ne végezze saját maga a munkát; bízza azt szakemberre. 
 

Asztalra szerelés 
 

Az alábbi információk azokra a monitortartókra vonatkoznak, amelyeket 
asztallapra kell szerelni. 

 
• A monitortartót csak megfelelően stabil, vízszintes asztallapra rögzítse. Üveg-, kerámia- vagy 

kőlapok vagy vékony műanyag bevonatú farostlemezek a rögzítésre általános érvényűen 
nem alkalmasak. 
Ezen kívül nem szabad a monitortartót polcdeszkára vagy hasonlóan instabil és ingatag 
felületekre erősíteni. 

• Csak az asztallap erre alkalmas helyén rögzítse a monitortartót.  

Gondoljon az erős emelőkarhatásra! 
 

• A monitor és monitortartó súlya, valamint a rögzítés és az erős emelőkarhatás következtében 
benyomódások keletkezhetnek az asztallapon. Az értékes bútorokra történő felszerelést 
emiatt nem javasoljuk! 

• A monitortartó és az erre rögzített monitor biztonsági okok miatt csak az asztallap fölött 
legyen. Sok monitortartó szerkezetileg nem alkalmas arra, hogy a monitortartó kar az 
asztallapon kívül legyen. Ezen kívül adott esetben a felbillenés veszélye is fennáll! 

 

• Figyeljen arra, hogy a monitortartó stabilan rögzítve legyen az asztalhoz. Ellenkező esetben 
a monitor és a monitortartó mozgásának következtében lecsúszhat az asztallapról. Ez nem 
csak anyagi károkhoz vezet, hanem fennáll a személyi sérülés veszélye is! 

• Vegye figyelembe a monitor levételekor, hogy a monitortartó részei, pl. a hirtelen tehermentesítés 
következtében visszaugorhatnak, és ezáltal sérüléseket és anyagi károkat idézhetnek elő. Néhány 
monitortartónál emiatt a monitortartó kart a legmagasabb pozícióba kell állítani, mielőtt leveszi róla 
a monitort. Vegye figyelembe ehhez a Kezelési-/szerelési útmutatóban található megfelelő 
biztonsági tudnivalókat is. 

 

Falra és mennyezetre szerelés 
 

Az alábbi információk azokra a monitortartókra vonatkoznak, amelyeket 
függőleges falra vagy vízszintes mennyezetre kell felszerelni. 

 
• A szerelés csak akkor megengedett, ha a fal/mennyezet szerkezete alkalmas erre. Vékony 

könnyűszerkezetes falak és gipszkartonfalak általában erre nem alkalmasak. A 
szaküzletekben azonban adott esetben kapható speciális tipli az ilyen felszerelési helyekhez. 
Ha kétségei vannak, a felszerelés előtt forduljon szakemberhez. 

 

A szerelési alapnak (pl. beton) megfelelő szerelési anyagot kell használni (csavarok, 
dübelek stb.); ez normál esetben nincs a monitortartóhoz mellékelve! A monitor és 
monitortartó súlya és az erőkar alapulvételével figyelni a kell a stabil rögzítésre. 

 

• Gondosan tervezze meg a felszerelés helyét úgy, hogy a monitortartó, rajta a monitorral 
szerelés után a kívánt magasságban és pozícióban legyen. 

• Használjon vízmértéket ahhoz, hogy a monitortartót megfelelő helyzetben tudja a falra 
szerelni. 

• Fúrásnál, ill. csavarozásnál figyeljen arra, hogy ne sértsen meg kábelt vagy vezetéket! 
Elektromos vezetékek véletlen megfúrása esetén áramütésből eredő életveszély áll fenn! 
Elektromos szerszámok (pl. fúrógép) használata közben figyeljen a biztonságra. 

• Fali-/mennyezeti szerelés esetén ellenőrizze, hogy a monitortartó, illetve monitor alatti 

területen senki nem tartózkodik. 
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