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Rendeltetésszerű használat 
 
A termék hangfalak falhoz rögzítésére szolgál. A fali hangfaltartók dönthetők és forgathatók.  
A hangfalak súlya nem lépheti túl a „Műszaki adatokban“ megadott értéket. Amennyiben a terméket a 
fentiektől eltérő célra használja, a termék károsodhat. Az ettől eltérő használat esetén a termék vagy a 
hangfal károsodhat, és ezen kívül olyan veszélyek lépnek fel, mint pl. a fali tartó közelében lévő bútorok 
károsodása, személyi sérülés, stb. Olvassa át figyelmesen, és őrizze meg a használati útmutatót. Csak a 
használati útmutatóval együtt adja tovább a terméket harmadik személynek.  
A terméket nem szabad módosítani, ill. átépíteni.  
A biztonsági előírásokat feltétlenül be kell tartani.  
 

A szállítás tartalma 
 

• 2 db fali hangfaltartó • 4 db csavar, M5 x 12 
• 4 db csavar M4 x 25 • Használati útmutató 

• 4 db dübel   

 Biztonsági tudnivalók     
Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatót, különös tekintettel a 
biztonsági előírásokra! Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő, 
biztonságra és szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi 
sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. A fentieken túlmenően 
érvényét veszíti a készülékszavatosság/garancia is.  

 
A nyilat tartalmazó szimbólum ötleteket és tanácsokat jelez. 

 

a) A balesetvédelem és a termék biztonságos használata érdekében: 
 
• Ez a készülék nem játék. Tartsa távol a gyermekektől és háziállatoktól.  
• Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen. Gyermekek számára veszélyes  

játékszerré válhat.  
• Alkalmatlan felszerelési hely választása személyi sérülést és anyagi kárt okozhat.  
• Az összeállításnál, illetve felszerelésnél óvatosan járjon el. A termék élei helyenként élesek lehetnek. 

Emiatt sérülésveszély áll fenn!  
• Csak a fali hangfaltartó felszereléséhez (ill. beállításához) szükséges  

munkákat végezze el Soha ne alakítsa át, és ne kísérelje meg a javítását.  
• A szerelés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a hangfal hátoldalán a fali hangfaltartó felerősítésének 

lehetősége fennáll-e.  
• A hangfal méretétől függően célszerű, ha egy másik ember is segít a szerelésnél. Ő tarthatja például a 

hangfalat, amíg Ön a fali tartóhoz rögzíti. 
• Lelkiismeretesen végezze el a szerelést, mivel ha a hangfal és a fali hangfaltartó leesik, akkor nemcsak 

költséges károk keletkezhetnek, hanem személyi sérülések veszélye is fennáll! 

• Vezesse úgy a hangfal kábeleit, hogy ne csípődjenek be a hangfaltartóba és ne törjenek meg rajta.  
• Időnként ellenőrizze az összes csavarkötést. A hangfal, illetve a fali tartó állítása és mozgatása miatt idővel a 

csavarrögzítések esetleg kilazulhatnak. 

• A hangfal és a fali tartó mozgatásánál/állításánál ne alkalmazzon túl nagy erőt. Ezzel károsíthatja a 
hangfalat.  

• A mozgatásnál/állításnál ne nyomja meg a hangfal elülső oldalát, illetve hangkibocsátó felületét.  
• Ne terhelje túl a fali hangfaltartót. Vegye figyelembe a gyártó  

által megadott maximális hangfalsúlyt.  
• Ne támaszkodjon és ne kapaszkodjon a fali hangfaltartóba.  
• Ne erősítsen más tárgyakat a hangfaltartóra az erre a célra kiválasztott hangfalon kívül.  
• Ha nem biztos a dolgában, ne végezze saját maga a munkát. Bízza azt szakemberre.  
• Mindig óvatosan bánjon a termékkel. A termék lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leesés 

következtében is megsérülhet.  
• Vegye figyelembe azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, 

amelyekhez ezt  
a terméket csatlakoztatja.  

b) Egyéb 
 
• Forduljon szakemberhez, ha kétsége van a termék működésével, biztonságával,  

vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.  
• A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse.  
• Ha még maradna olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a 

műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez. 

Felszerelés  
 

A falra szerelés akkor megengedett, ha a fal szerkezete alkalmas erre. Vékony 
könnyűszerkezetes falak vagy labilis vázszerkezetű gipszkartonlapok általában erre 
nem alkalmasak. A szaküzletekben azonban adott esetben kapható speciális dübel 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.). A mellékelt, dübelek és csavarok tömör falakhoz alkalmasak. Speciális 
dübelek és csavarok nincsenek a fali hangfaltartóhoz mellékelve, azokat a faltípusnak 
megfelelően külön kell beszerezni. A hangfal és hangfaltartó súlya és az erőkar 
alapulvételével figyelni a kell a stabil rögzítésre.  
Gondosan tervezze meg a felszerelés helyét úgy, hogy a fali hangfaltartó az arra 
elhelyezett hangfallal szerelés után a kívánt pozícióban (magasság és helyzet) legyen.  
Fúrásnál, ill. csavarozásnál figyeljen arra, hogy a falban ne sértsen meg kábelt vagy 
vezetéket! Elektromos vezetékek véletlen megfúrása esetén áramütésből eredő 
életveszély áll fenn!  
Elektromos szerszámok (pl. fúrógép) használata esetén figyeljen a biztonságra. Vegye 
tekintetbe a különböző használati útmutatókban lévő biztonsági tudnivalókat.  
Biztosítsa, hogy a szerelés közben a hangfaltartó illetve a hangfal alatt senki ne 

tartózkodjon. 
  

Vegye figyelembe a mellékelt szerelési útmutató ábráit. 

 

1. ábra 
 
• Szükség esetén oldja a fali hangfaltartó recés csavarját ahhoz, hogy a fali tartót megfelelő helyzetbe tudja 

fordítani, vagy a hangfalrögzítés felső és alsó részét teljesen szét tudja választani. 
• Oldja a kereszthornyos csavart a fémtartó felső lekerekített részén. Tolja ki a fémtartót a fali 

hangfaltartóból. 
 
2. ábra 
 
• Normál esetben a hangfalak hátoldalán megfelelő menetes furatok állnak rendelkezésre a fali hangfaltartóhoz 

rögzítéshez. A hangfaltartóval négy db M5 x 12-es csavart szállítunk. Ellenőrizze, hogy megfelel-e ez a 
csavarméret a hangfalakhoz. Ha nem megfelelő a méret, akkor külön csavarokat kell beszerezni. Rögzítse a fali 
tartót a hangfal hátoldalán. Figyeljen arra, hogy a hangfal kábeleit adott esetben még csatlakoztatni kell.  

• Amennyiben különválasztotta a felső részt az alsó résztől, úgy csavarozza össze őket a recés csavarral. 
 
3. ábra 
 
• Válassza ki gondosan a fali tartó helyét. A fali hangfaltartók irányát a rájuk rögzített hangfallal együtt a 

szerelés után be lehet állítani. 
• A fém tartósínt sablonnak használva rajzolja fel a furatokat a falra. Használjon vízmértéket ahhoz, hogy a fém 

tartósínt függőlegesen, egyenesen felfelé rögzítse. 
• Legalább két csavarral rögzítse a fém tartósínt. Ügyeljen arra, hogy a lekerekített  

oldal menetes furata felfelé mutasson, és a fém tartósín hátoldala közvetlenül felfeküdjön a falon. A fém 

tartósínt szilárdan és stabilan kell rögzíteni a falra, nem lötyöghet. 
 
4. ábra 
 
• Figyeljen arra, hogy ne lépje túl a hangfal maximális súlyát (max. 3,5 kg)  

. Tegye fel a fali hangfaltartót a hangfallal együtt óvatosan a fém tartósínre. Szükség esetén kérjen 
segítséget a hangfal megtartásához. 

• Rögzítse a fali tartót a kereszthornyos csavarral a fém tartósín felső részéhez.  
• Lazítsa meg egy kicsit a recés csavart, és állítsa be a hangfal helyzetét felfelé, lefelé és oldalra. Végül 

húzza meg ismét a recés csavart. A hangfalakat célszerű az ülőhelyzetű felhasználó fülmagasságában 
elhelyezni.   

Karbantartás és tisztítás 
 
• Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószereket, tisztító alkoholt vagy más kémiai oldatokat, mert 

ezek károsíthatják a felületet, sőt, a működést is kedvezőtlenül befolyásolhatják.  
• A termék karbantartásmentes, a puha, száraz törlőkendővel való alkalmankénti tisztításon kívül nem 

igényel más karbantartást. 
  

Hulladékkezelés  

 

Az elektromos készülék élettartama végén gondoskodni kell az érvényes törvényi 

szabályozásnak megfelelő hulladékkezelésről. 
 
Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez.  
 

Műszaki adatok: 
 
Súlyterhelés...........................................max. 3,5 kg (hangfaltartónként)  
Dőlésszög.............................................-20 - + 20°  
Elforgatás szöge...................................-70 - +70°  
Méretek(Sz x Ma x Mé).........................50 x 87 x 64 mm (hangfaltartónként)  
Súly........................................................kb. 250 g (pár)  
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