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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

          
          
         

Uchwyt ścienny do TV, LCD SpeaKa Professional, maks. 55 kg, 81 cm - 
152 cm (32'' - 60'') 

 

 

 

Nr produktu  :   989930 
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Przeznaczenie 

Uchwyt ścienny TV jest używany do zainstalowania odpowiednich telewizorów na ścianach. 
Odbiornik TV nie powinna przekraczać wielkości TV oraz wartości wagi wg specyfikacji zawartej  
w "Danych technicznych". Każde zastosowanie inne niż opisane wcześniej może prowadzić do 
uszkodzenia tego produktu lub telewizora. Jest również narażona na takie zagrożenia jak uszkodzenia 
mebli w pobliżu uchwytu ściennego, zranienia osób itp. Żadna część tego produktu nie może być 
modyfikowana lub zmieniana. Instrukcje bezpieczeństwa muszą być przestrzegane w każdej chwili. 

Zawartość opakowania 

Patrz na rysunek 1 na arkuszu dołączonym do niniejszej instrukcji 

Instrukcja bezpieczeństwa 

Gwarancja jest nieważna w przypadku uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem tej instrukcji 

bezpieczeństwa!  Conrad Electronic nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z tego 

powodu. 

Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia mienia lub uszkodzenia ciała w wyniku niewłaściwej 

obsługi lub nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa. W takich przypadkach gwarancja jest 

nieważna. 

Wykrzyknik symbol wskazuje ważne informacje w tej instrukcji obsługi. 

 

Symbol strzałki oznacza wskazówki i instrukcje 

Uchwyt TV nie jest zabawką! Trzymaj urządzenie z dala od dzieci. 

• Nie należy pozostawiać materiału leżącego bez nadzoru. Mogą one stać się niebezpieczną zabawką 

dla dzieci. 

• Wybór nieodpowiedniego miejsca instalacji może doprowadzić do uszkodzenia ludzi lub mienia. 

• Należy zachować ostrożność przy montażu lub instalacji urządzenia. Produkt może mieć ostre 

krawędzie. Istnieje ryzyko uszkodzenia! 

• Wykonywać tylko prace na uchwycie ściennym TV, które są niezbędne do jego montażu 

(ustawienie). Nigdy nie próbuj zmian lub naprawy. 

• Przed rozpoczęciem procesu instalacji należy sprawdzić, czy istnieją odpowiednie opcje montażowe 

w telewizorze z tyłu uchwytu ściennego TV. 
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W zależności od wielkości i konstrukcji uchwytu TV i tylnej części telewizora, druga osoba powinna 

pomagać w instalacji. Może ona na przykład trzymać telewizor, gdy druga osoba chce zamontować 

odbiornik na uchwycie ściennym. 

• Montaż wymaga pełnej koncentracji podczas przeprowadzania instalacji, ponieważ jeśli 

zamontowany telewizor i/lub uchwyt ścienny spadną, może to spowodować kosztowne w skutkach 

następstwa uszkodzenia sprzętu. Istnieje również potencjalne niebezpieczeństwo uszkodzenie ciała! 

• Ustaw wszystkie kable odbiornika TV w taki sposób, aby nie doprowadzić do przecięcia lub zagięcia 

w uchwycie ściennym TV. 

• Sprawdź wszystkie złącza śrubowe od czasu do czasu. Regulacja położenia telewizora i / lub TV  

i uchwytem ściennym ich ruchu mogą czasem powodować luzy na śrubach po czasie. 

• Nie należy używać siły podczas przenoszenia lub regulacji odbiornika telewizyjnego lub uchwytu 

ściennego TV. Telewizor może ulec uszkodzeniu. 

• Podczas przenoszenia/regulacji, nie należy naciskać na ekran telewizora. 

• Nie należy przeciążać uchwytu ściennego TV. Zwróć uwagę na szczegółowy opis dostarczony przez 

producenta dotyczący maksymalnego obciążenia i wymiarów odbiornika telewizyjnego. 

• Nie należy używać wspornika ściennego TV aby utrzymać się na nim lub się go trzymać. 

• Nie należy montować żadnych przedmiotów na uchwycie ściennym TV innych niż telewizor. 

• W razie wątpliwości, nie należy wykonywać instalacji na własną rękę. Zostaw tę pracę specjalistom. 

Instalacja 

Montaż na ścianie jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jakość ściany nadaje się do 
takiej instalacji. Lekkie ściany działowe lub te wykonane z płyt gipsowo-kartonowych są 
zazwyczaj nieodpowiednie do instalacji. Jednakże sklepy specjalistyczne czasem zaopatrzone 
są w specjalne kształtki, kołki dla takich miejsc montażowych. Jeśli 
masz wątpliwości, zapytaj specjalistę przed instalacją. W zależności od podłoża (np. beton), 
muszą być stosowane odpowiednie materiały montażowe (śruby, kołki, 
etc.). Załączone kołki nadają się wyłącznie do ścian litych. Specjalne kołki i śruby 
nie są przymocowane do uchwytu ściennego TV i należy zakupić oddzielnie, w zależności od 
jakości ściany. Stabilne mocowanie musi być zapewnione z uwagi na ciężar telewizora, 
uchwyt ścienny TV i obciążenie statyczne i dynamiczne. 
Zaplanuj lokalizację instalacji ostrożnie, aby uchwyt ścienny TV do którego przymocowany 
będzie odbiornik telewizyjny, był w żądanej pozycji po instalacji (wysokość i położenie). 
Należy zwrócić uwagę podczas wiercenia i wkręcania wkrętów aby nie uszkodzić instalacji 
elektrycznych lub rur w ścianie. 
Przypadkowe przewiercanie kabli elektrycznych powoduje niebezpieczeństwo zagrożenia 
życia z powodu porażenia prądem! 
Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas używania narzędzi 
elektrycznych (np. wiertarek). Należy postępować zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa  
wg odpowiednich podręczników. Upewnij się, że nie ma osoby w obszarze pod uchwytem 



 

Strona 4 z 7 
Dystrybucja Conrad ElectronicSp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska 

Copyright © Conrad Electronic 2014, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. 
www.conrad.pl 

www.conrad.pl 

ściennym TV lub TV. Należy postępować zgodnie z rysunkiem w arkuszu dołączonym do 
niniejszej instrukcji. 
 
Przygotowanie odbiornika TV 

• Normalnie, trzeba wyjąć podstawkę z telewizora przed montażem. Należy przestrzegać instrukcji 

obsługi dla telewizora. 

• Ustaw telewizor stanowczo, bokiem wyświetlacza zwróconym w dół w czystym miejscu. Nie 

wywierać żadnego nacisku na wyświetlacz. Chronić powierzchnie mebli podczas instalacji za pomocą 

odpowiedniej podkładki lub szmatki. 

• Usuń dotychczasowe mocowanie odbiornika. Jest mocno przykręcona lub obcięte, w zależności od 

telewizora 

Rysunek 2 

• Określ pozycję i wysokość uchwytu ściennego w miejscu instalacji. Zintegrowana poziomica musi 

wskazywać w kierunku w lewo. 

• Sprawdź, uchwyt ścienny poziomo za pomocą poziomnicy. 

• Zaznacz niezbędne wiercenia otworów na powierzchni instalacji. Użyj uchwytu ściennego jako 

szablon do tego. 

• Wywierć otwory i zapewnij odpowiednie kołki do otworów. 

•  Zamocować uchwyt ścienny z odpowiednich śrub i podkładek płaskich, jak pokazano na rysunku. 

Rysunek 3 
Istnieją różne możliwości instalacji, w zależności od położenia punktów mocowania na boku 
lub z tyłu odbiornika TV 
 

VESA 100x100 bis 200x200 

Jak pokazano w pierwszym rysunku płyta instalacja może być zamontowane bezpośrednio na tylnej 

stronie odbiornika telewizyjnego. 

VESA up to 400x400 

Jak pokazano na drugim rysunku płyta montażowa jest zainstalowana razem z załączonymi 

wzdłużnymi i poprzecznymi belkami na tylnej stronie telewizora. 

• do mocowania wzdłużnego i poprzecznego użyj śrub z czarnymi gniazdami z łbem sześciokątnym 

M8x14 z załączonego zestawu śrub. 
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 Płyta montażowa musi być ustawiona w stosunku do telewizora centralnie bez usterek. 

Rysunek 4 

• Przymocować płytę montażową śrubami mocowania (F-1) i płaskimi podkładkami na tylnej części 

telewizora, jak pokazano w pierwszym lub drugim rysunku. 

• Podczas instalacji, upewnij się, że strzałka na tablicy montażowej jest w kierunku górnego boku 

telewizora. 

 Przy montowaniu płyty montażowej, upewnij się, że wszystkie śruby użyte są właściwe. 

Muszą nie tylko prawidłowo przymocować telewizor, nie powinny być również zbyt długie, gdyż  

w przeciwnym razie telewizor może być uszkodzony. 

Śruby nie powinny być zbyt krótkie, gdyż w przeciwnym razie połączenie nie będzie bezpieczne. 

Muszą one być przykręcone do odpowiednich miejsc telewizora z co najmniej 5 pełnych 360 ° 

obrotów. 

Jeśli długość śrub w dołączonym zestawem śrubowym nie nadaje się do telewizora, należy nabyć 

śruby montażowe z lokalnym sklepie sprzętu. 

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do odpowiedniej długości śrub, prosimy o kontakt  

z producentem TV lub odpowiedniego specjalisty. 

Nie używaj siły przy dokręcaniu śruby; w przeciwnym razie telewizor może zostać 

zniszczony, co prowadzi do utraty rękojmi / gwarancji! 

• Jeśli odbiornik TV posiada tylną ścianę wypukłą lub odległość od ściany musi być 

zwiększona z jakiegoś innego powodu, można użyć podkładek dystansowych z tworzywa 

(N lub O) ze śruby ustawionym między telewizorem i płyty instalacyjnej. W tego typu 

instalacji, stosowane są dłuższe śruby (JM) z zestawem śrubowym. 

Rysunek 5 

 • Podnieść telewizor z płytą instalacyjną, jak pokazano na pierwszym rysunku od góry na 

uchwycie ściennym. 

 • Obie klapy płyty instalacyjnej należy włożyć w otwory uchwytu ściennego. 

 • Zabezpieczyć płytę montażową na uchwycie ściennym czarnymi wkrętami krzyżakowymi z 

końcówką M6x36. Dokręcić śruby, aż nie da się usunąć telewizora z uchwytu. 
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 • Następnie ustawić żądany kąt wychylenia, jak pokazano na rysunku drugim za pomocą 

dwóch połączeń śrubowych dźwigni. Dźwignię na śrubach można wyciągnąć używając 

grzechotki. 

Utrzymanie i serwis 

Produkt nie musi być serwisowane i, z wyjątkiem okresowego czyszczenia miękką, suchą szmatką, nie 
wymaga konserwacji w ogóle. 
Nigdy nie należy używać agresywnych środków czyszczących lub środków chemicznych, jak mogą one 
uszkodzić powierzchnię obudowy. 

 
Dane techniczne i specyfikacja  

Maksymalna odległość ściany 54.5 cm 
Rotacja 0 ° 
Nachylenie, w dół -15 ° 

Pasuje do ekranu o rozmiarze 

32'' (81 cm) 
37'' (94 cm) 
40'' (101.6 cm) 
42'' (106.7 cm) 
43'' (109 cm) 
46'' (117 cm) 
47'' (119 cm) 
50'' (127 cm) 
51'' (129.5 cm) 
53'' (135 cm) 
55'' (140 cm) 
60'' (152.4 cm) 

Kąt obrotu 
Regulacja kąta nachylenia: +5° / -15° 
Regulacja obrotu: + /- 90 ° 

Minimalna odległość ściany 8 cm 
Specyfikacja uchwytu rozsuwany 
Zakres obrotu w prawo 90 ° 
Pasujący do 81 cm - 152 cm (32'' - 60'') 
Sposób wykonania uchwytu Uchwyt ścienny do telewizora 
Zakres obrotu w lewo 90 ° 
Typ uchwytu Uchylny+Przenośny 
Głębokość netto 80 mm 
Materiał Stal 
Nachylenie w górę +5 ° 
Maksymalny udźwig 55 kg 
Waga netto 7.8 kg 
Wysokość netto 225 mm 
Kolor Czarny 

Norma VESA 

100 x 100 mm 
200 x 100 mm 
200 x 200 mm 
200 x 300 mm 
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300 x 100 mm 
300 x 200 mm 
300 x 300 mm 
300 x 400 mm 
400 x 200 mm 
400 x 300 mm 
400 x 400 mm 
100 x 200 mm 

Technika ciśnieniowa Nie 
Szerokość netto 558 mm 
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