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Uchylny i obrotowy uchwyt ścienny 
do telewizora 81-140 cm (32-55“), 30 kg
Nr. zam 62 95 64

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Uchwyt ścienny służy do montażu odpowiednich modeli telewizorów do ścian.
Wymiary i waga telewizora nie mogą przekraczać wartości podanych w rozdziale „Dane tech-
niczne“.
Zastosowanie inne niż wyżej wymienione może prowadzić do uszkodzenia produktu albo tele-
wizora i może wiązać się z ryzykiem np. uszkodzenia mebli znajdujących się w pobliżu uchwytu, 
uszczerbku na zdrowiu itd.
Produkt nie może być zmieniany ani przebudowywany.
Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Zawartość zestawu
Patrz strona 2 w załączonej instrukcji montażu.

Zasady bezpieczeństwa
  Wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji 

powodują utratę gwarancji. W przypadku jakichkolwiek szkód, producent nie 
ponosi żadnej odpowiedzialności.

  W przypadku uszkodzenia mienia lub ciała spowodowanego niewłaściwym 
użytkowaniem lub nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa, producent 
nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W takich przypadkach gwarancja traci 
ważność.

  Umieszczony w instrukcji obsługi symbol wykrzyknika oznacza ważne infor-
macje.

 Symbol ze strzałką oznacza uwagi i wskazówki. 

• Uchwyt ścienny nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci.
•  Nie należy pozostawiać opakowania bez nadzoru. Może ono stać się wówczas niebezpieczną 

zabawką dla dzieci.
• Źle dobrane miejsce montażu może skutkować powstaniem szkód osobowych i materialnych.
•  Należy zachować ostrożność podczas montażu. Produkt może posiadać ostre kanty. Istnieje 

ryzyko zranienia!
•  Przed montażem (lub ustawieniem) uchwytu ściennego, należy wykonać wymagane czynno-
ści. Nie należy próbować przebudowywać ani naprawiać produktu.

•  Przed rozpoczęciem montażu, należy sprawdzić tył telewizora i upewnić się, czy istnieje moż-
liwość przymocowania go do uchwytu ściennego.

•  W zależności od wielkości i budowy telewizora i uchwytu ściennego, podczas montażu zaleca 
się skorzystanie z pomocy drugiej osoby. Osoba ta może np. przytrzymać telewizor podczas 
przymocowywania go do uchwytu ściennego.

•  Montaż należy przeprowadzić w sposób skrupulatny, gdyż odpadnięcie telewizora i uchwytu 
od ściany może nie tylko skutkować kosztownymi szkodami, lecz może stwarzać także ryzyko 
zranienia!

•  Wszystkie kable telewizora należy przełożyć w taki sposób, aby nie zostały przygniecione ani 
zagięte przez uchwyt.

•  Przy okazji należy sprawdzić wszystkie mocowania śrub. Podczas przestawiania lub porusza-
nia telewizorem lub uchwytem mocowania śrub mogą z czasem ulec poluzowaniu.

•  Podczas poruszania/przestawiania telewizora lub uchwytu nie należy używać siły. Może to 
skutkować zniszczeniem telewizora.

• Podczas poruszania/przestawiania nie należy wywierać nacisku na wyświetlacz.
•  Uchwytu ściennego nie należy przeciążać. Należy brać pod uwagę podaną przez producenta 

maksymalną wagę i wielkość telewizora.
• Na uchwycie ściennym nie należy się opierać..
•  Do uchwytu ściennego nie należy przymocowywać innych przedmiotów niż przewidziane mo-

dele telewizorów.
•  W razie wątpliwości, montażu nie należy przeprowadzać samodzielnie. Montaż należy pozo-

stawić fachowcowi.

Montaż
  Montaż można przeprowadzić jedynie na ścianie o odpowiedniej konstrukcji. 

Cienkie lekkie ściany lub płyty gipsowo kartonowe o chwiejnych podkonstruk-
cjach zazwyczaj nie nadają się do montażu uchwytu. Na rynku dostępne są 
jednak specjalne kołki, przeznaczone do montażu uchwytu na takich ścianach. 
W razie wątpliwości, należy zwrócić się do fachowca.

  W zależności od materiału (np. beton), należy użyć odpowiednich elementów 
do montażu (śruby, kołki itd.). Dołączone śruby kołkowe przeznaczone są wy-
łącznie do montażu na masywnych ścianach. Do uchwytu ściennego nie są 
dołączone specjalne kołki ani śruby, więc w zależności od konstrukcji ściany 
należy nabyć je osobno.

  Ze względu na wagę telewizora, uchwytu i efekt dźwigni należy upewnić się, że 
dokonano stabilnego umocowania.

  Należy rozważnie wybrać miejsce montażu, aby uchwyt ścienny wraz z przy-
mocowanym telewizorem znajdował się w odpowiednim położeniu (wysokość 
i pozycja).

  Podczas wiercenia lub wkręcania śrub należy uważać, aby nie uszkodzić żad-
nych kabli ani przewodów w ścianie. Przypadkowe przewiercenie przewodów 
elektrycznych grozi porażeniem prądem!

  Podczas pracy z elektronarzędziami (np. wiertarka) należy przestrzegać zasad 
bezpieczeństwa. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa zawartych w od-
powiednim rozdziale.

  Należy upewnić się, że podczas montażu w przestrzeni pod uchwytem lub tele-
wizorem nie znajdują się żadne osoby trzecie.

 Należy zastosować się do ilustracji w dołączonej instrukcji montażu.

Przygotowanie telewizora
•  Z reguły przed umocowaniem telewizora należy zdemontować stojak. Należy przestrzegać 

zaleceń instrukcji obsługi dołączonej do odpowiedniego modelu telewizora.
•  Telewizor należy położyć płasko, wyświetlaczem do dołu, na miękkim i czystym podłożu. Nie 

należy wywierać nacisku na wyświetlacz. Wartościowe powierzchnie mebli należy chronić za 
pomocą odpowiednich podkładek.

•  Zdemontuj stojak. W zależności od modelu telewizora, stojak może być przykręcony lub umo-
cowany na klips.

Ilustracja 1:
•  Poluzuj górną nakrętkę mocującą i odkręć dolną nakrętkę mocującą na płycie podstawy.
• W tym celu należy skorzystać z dołączonego klucza płaskiego (I).
• Zdejmij płytę podstawy z uchwyty ściennego.

Ilustracja 2a (Montaż do ścian szczelinowych):
•  Ustal pozycję i wysokość miejsca montażu uchwytu ściennego. Pozycje otworów na płycie 

montażowej należy wyznaczyć poprzez środek drewnianej belki lub innego wytrzymałego ele-
mentu montażowego konstrukcji ściany. Do ustalenia pozycji można wykorzystać także np. 
wykrywacz belek.

  Uchwyt ścienny należy zamontować poprawnie z każdej strony. Otwór widełek na 
zamocowanie płyty podstawy musi wskazywać ku górze.

• Przy pomocy zintegrowanej poziomicy ustaw uchwyt ścienny w pozycji poziomej.
•  Zaznacz pozycje otworów na powierzchni montażowej. Użyj uchwytu jako szablonu.
• Wywierć otwory.
•  Przyśrubuj uchwyt ścienny za pomocą czterech śrub (W-A lub innych odpowiednich śrub do-

stępnych na rynku) oraz podkładek (W-C).

 Dołączone do zestawu kołki (W-B) nie będą potrzebne do tego rodzaju montażu.

Ilustracja 2b (Montaż do masywnych konstrukcji ściennych):
• W miejscu montażu ustal pozycję i wysokość uchwytu ściennego.

  Uchwyt ścienny należy zamontować poprawnie z każdej strony. Otwór widełek na 
zamocowanie płyty podstawy musi wskazywać ku górze.

• Przy pomocy zintegrowanej poziomicy ustaw uchwyt ścienny w pozycji poziomej.
•  Zaznacz pozycje otworów na powierzchni montażowej. Użyj uchwytu jako szablonu.
•  Wywierć otwory i włóż w nie odpowiednie kołki (W-B lub inne specjalne kołki).
•  Przyśrubuj uchwyt ścienny za pomocą czterech śrub (W-A lub innych odpowiednich śrub do-

stępnych na rynku) oraz podkładek (W-C).

Ilustracja 3:
• Umieść wszystkie trzy osłony na płycie montażowej na ścianie.
• Osłona z uchwytem na kabel musi być zamontowana niżej.



Ilustracja 4:
•  W zależności od położenia punktów mocowania na tylnej części obudowy telewizora istnieją 

różne możliwości montażu:

VESA 75x75 / 100x100 / 200x100 / 200x200:
•  Nie ma konieczności montowania płyt adaptera VESA (B i C). Telewizor montuje się bezpo-
średnio do płyty podstawy.

VESA 300x300 i 400x400:
•  Zamontuj płyty adaptera VESA (B i C) do płyty podstawy jako pokazano na ilustracji 4a. Do 

przymocowania użyj śrub (G).

VESA 400x200:
•  Zamontuj płyty adaptera VESA (B i C) do płyty podstawy jako pokazano na ilustracji 4b. Do 

przymocowania użyj śrub (G).

Ilustracja 5:
  Podczas mocowania uchwytu montażowego do telewizora należy bezwzględ-

nie uważać, aby użyć odpowiednich śrub. Śruby te muszą posiadać gwinty pa-
sujące do danego telewizora, a także nie przekraczać odpowiedniej długości, 
aby nie uszkodzić urządzenia. 

  Śruby nie mogą także być za krótkie, gdyż w przeciwnym razie mocowanie nie 
będzie poprawne. Śruby należy wkręcić do odpowiednich gwintów telewizora 
za pomocą przynajmniej 5 pełnych zwojów gwintów o 360°.

  Jeśli długość śrub z dołączonego zestawu montażowego (M) nie jest odpo-
wiednia do posiadanego modelu telewizora, właściwe śruby należy nabyć w 
lokalnym sklepie z wyrobami żelaznymi.

  W razie wątpliwości co do właściwej długości śrub, zaleca się skontaktować z 
producentem telewizora lub z odpowiednim fachowcem.

 Płytę montażową należy koniecznie nałożyć pośrodku telewizora.
•  Zamocuj płytę podstawy za pomocą pasujących śrub i podkładek płaskich z zestawu monta-
żowego (M) do tylnej części obudowy telewizora (ilustracja 5-1).

•  Jeśli tył telewizora posiada wybrzuszenie lub telewizor ma zostać zamontowany w większym 
odstępie od ściany, pomiędzy płytą podstawy i tyłem telewizora można podłożyć załączone 
dystansery (M-H lub M-I) (ilustracja 5-2).

•  Podczas montażu uchwytów należy uważać, aby pozostała nakrętka mocująca (z ilustracji 1) 
wskazywała na górne kanty telewizora.

•  Podczas przykręcania nie należy używać siły, gdyż może skutkować to zniszczeniem telewi-
zora i utratą rękojmi/gwarancji!

Ilustracja 6:
  Górną nakrętkę mocującą należy poluzować o około 4mm, aby płyta podstawy mogła 

zostać bez problemu umieszczona na uchwycie.
• Zawieś telewizor płytą podstawy na uchwycie ściennym jak pokazano na ilustracji.
•  Górna nakrętka mocująca musi zostać wprowadzona w odpowiednie widełki, a wkręt bez łba 

do dolnego otworu wzdłużnego na uchwycie.
•  Za pomocą poziomicy ustaw telewizor w pozycji poziomej i za pomocą załączonego klucza 

płaskiego (I) dokręć obie nakrętki mocujące.

Ilustracja 7:
•  Zamocuj końcówki kablowe oczkowe (J) za pomocą odpowiednich śrub (K) do ramienia 

uchwytu.
•  Podłącz przewody zasilające do telewizora i poprowadź je przez uchwyt na przewody znajdu-

jący się na uchwycie ściennym i na właśnie zamocowanych końcówkach kablowych oczko-
wych (J) .

  Kable należy rozłożyć tak, aby podczas poruszania uchwytem ściennym nie dopro-
wadzać do ich napinania ani przyciskania.

Ilustracja 8:
•  Poluzuj śruby do regulacji pochylenia za pomocą załączonego klucza imbusowego (H).
•  Ustaw pochylenie telewizora i z powrotem dokręć śruby do regulacji.
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Konserwacja i czyszczenie
Produkt nie wymaga częstej konserwacji, poza okazjonalnym czyszczeniem za pomocą mięk-
kiej, suchej szmatki.
Nie zaleca się stosować żadnych agresywnych środków czyszczących ani roztworów chemicz-
nych, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnie produktów.

Dane techniczne
Wielkość telewizora  .............................81-140 cm (32-55“)
Udźwig ..................................................maks. 30 kg
Mocowanie VESA .................................75x75
 100x100
 200x100
 200x200
 300x300
 400x200
 400x400
Odstęp od ściany ..................................48-425 mm
Kąt uchylenia ........................................±12°
Kąt obrotu  ............................................±90°
Ustawienie telewizora ...........................±3°
Materiał .................................................stal / aluminium
Waga ....................................................2,5 kg


