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Istruzioni di sicurezza generali
per adattatore per supporti monitor

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dot. 
korzystania z adaptera do uchwytów do monitora 

Gentile cliente! 
I supporti monitor consentono non soltanto di migliorare l’ergonomia durante il lavoro o il gioco, 
ma anche di ottimizzare gli spazi.
Il supporto funge da accesso tra un monitor e un supporto monitor.
Leggere assolutamente le seguenti indicazioni di sicurezza e quelle del manuale d'uso.

• Il supporto monitor non è un giocattolo. Pertanto, tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non lasciare in giro materiale di imballaggio in quanto potrebbe costituire un giocattolo 

pericoloso per i bambini.
• Osservare assolutamente il manuale d'uso dell'adattatore, del monitor e del supporto monitor.
• L’apparecchio è previsto unicamente per un funzionamento in aree asciutte.
• Controllare il prodotto prima di iniziare il montaggio. Non eseguire il montaggio se non sono 

presenti tutti i componenti del prodotto.
• La scelta di un luogo di montaggio non adeguato può determinare danni a persone e cose!
• Procedere con molta attenzione durante il montaggio! Il prodotto presenta angoli taglienti, 

pericolo di lesione!
• Eseguire solo i lavori necessari per il montaggio. Non smontare o non riparare il prodotto.
• Prima di procedere al montaggio, verificare che il retro del monitor consenta il fissaggio al 

supporto.
• Con il lato del display rivolto verso il basso, poggiare il monitor su una superficie morbida 

e pulita, in modo da non causare pressioni o graffi. Utilizzando un rivestimento adatto, 
proteggere le superfici dei mobili di pregio durante il montaggio.

• Durante il montaggio dell’adattatore al retro del monitor è sempre necessario assicurare 
l’uso di viti corrette..  Queste viti devono non solo disporre di una filettatura idonea, ma anche 
essere di una lunghezza non eccessiva, al fine di non danneggiare il monitor.
Parimenti, non devono essere troppo corte, al fine di garantire un fissaggio sicuro.  Le 
viti devono essere serrate con almeno 5 passate complete a 360°, in base alla filettatura 
corrispondente del monitor.
Di norma, installare il supporto o il monitor usando le viti incluse.
Tuttavia, in alcuni casi (e in base al monitor), sono indispensabili anche altre viti, disponibili 
presso i rivenditori specializzati.
Non forzare il serraggio delle viti, in quanto questo potrebbe danneggiare il monitor con 
conseguente annullamento della garanzia!
In caso di dubbi in merito alla lunghezza corretta delle viti, rivolgersi al produttore o a un 
tecnico qualificato.

• Non stringere eccessivamente le viti. Stringere eccessivamente le viti determina la 
deformazione della filettatura e ciò può influire negativamente sulla resistenza delle viti.

• In base alla dimensione e al tipo di monitor e di supporto sono necessarie due persone per 
il montaggio.

• Eseguire il montaggio con molta attenzione poiché una caduta del monitor o del supporto non 
solo determina danni costosi ma può rappresentare anche un pericolo di lesione!

• Collocare tutti i cavi del monitor in modo che non siano schiacciati o piegati nel supporto.
• Controllare di tanto in tanto le viti. A seguito di spostamenti e movimenti del monitor le viti 

possono allentarsi col tempo. A tal riguardo osservare le indicazioni presenti nel manuale 
d'uso del supporto.

• Non sovraccaricare il supporto monitor.  Osservare i dati rilasciati dal produttore in merito al 
peso massimo e alle dimensioni del monitor.

• Non fissare altri oggetti al supporto che non siano il monitor previsto.
• In caso di dubbi, non eseguire il montaggio personalmente, ma chiedere l’intervento di un 

tecnico qualificato.

Szanowni Klienci!
Uchwyty do monitora nie tylko polepszają ergonomię pracy lub zabawy, ale pozwalają również 
zaoszczędzić miejsce.
Adapter służy jako przejście pomiędzy monitorem a uchwytem monitora.
Należy uważnie przeczytać zawarte w instrukcji obsługi wskazówki bezpieczeństwa.

• Produkt nie jest zabawką. Produkt należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
• Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru, mogą być one niebezpieczne 

dla dzieci.
• Należy zapoznać się z instrukcją obsługi zasilacza, monitora i uchwytu monitora.
• Produkt przeznaczony jest do użytku w suchych pomieszczeniach.
• Sprawdź pakiet przed rozpoczęciem instalacji. Montaż nie powinien być wykonywany bez 

kompletnej dostawy.
• Wybór odpowiedniego miejsca montażu może spowodować obrażenia lub szkody materialne!
• Zachowaj ostrożność przy montażu lub instalacji! Produkt posiada częściowo ostre 

krawędzie, które mogą spowodować obrażenia ciała!
• Wykonuj tylko niezbędne prace montażowe. Nie wolno samemu wykonywać napraw. 
• Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić, czy z tyłu monitora znajdują się 

elementy montażowe do adaptera umożliwiające prawidłową instalację.
• Połóż monitor ekranem skierowanym do dołu na płaskiej powierzchni, na miękkiej i czystej 

podkładce lub tkaninie, tak aby nie wywierać nacisku ani nie zarysować ekranu. Powierzchnie 
mebli należy chronić, zakrywając je nakładką lub tkaniną na czas montażu.

• Podczas montażu adaptera z tyłu monitora należy bezwzględnie upewnić się, że stosowane 
są odpowiednie śruby. Śruby te nie tylko muszą mieć gwinty odpowiednie dla danego 
monitora, ale także nie mogą być zbyt długie, gdyż w przeciwnym razie mogą uszkodzić 
monitor.
Śruby nie mogą być też zbyt krótkie, ponieważ mocowanie nie będzie wtedy bezpieczne. 
Śruby należy wkręcić w gwintowane otwory na monitorze, wykonując co najmniej 5 pełnych 
obrotów 360°.
Prawidłowy typ śrub dostarczany jest zwykle wraz z adapterem lub monitorem.
Ale czasami (zależnie od typu monitora) wymagane jest użycie innych śrub, które można 
zakupić w specjalistycznym sklepie.
Podczas przykręcania śrub nie wolno wywierać siły, ponieważ w przeciwnym razie można 
uszkodzić monitor i doprowadzić do utraty gwarancji!
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prawidłowej długości śrub zalecamy 
kontakt z producentem monitora lub z odpowiednim fachowcem.

• Nie dokręcaj zbyt mocno śrub. Zbyt mocne dokręcanie może uszkodzić gwinty i negatywnie 
wpłynąć na wytrzymałość śruby.

• Zależnie od rozmiaru i konstrukcji monitora oraz stosowanego adaptera, podczas montażu 
konieczna jest pomoc drugiej osoby.

• Podczas montażu należy być w pełni skoncentrowanym, ponieważ monitor i/lub adapter 
mogą spaść, powodując w ten sposób kosztowne uszkodzenia sprzętu i potencjalne ryzyko 
obrażeń ciała!

• Wszystkie przewody monitora należy ułożyć w taki sposób, aby nie utknęły ani nie zagięły 
się w uchwycie monitora.

• Regularnie sprawdzaj wszystkie połączenia śrubowe. Regulowanie ustawienia i przesuwanie 
monitora mogą spowodować, że śruby będą się obluzowywać w miarę upływu czasu. Należy 
zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi adaptera.

• Nie wolno przeciążać adaptera. Należy zwrócić uwagę na instrukcje producenta dot. 
maksymalnej masy lub wielkości monitora.

• Nigdy nie mocuj do adaptera obiektów innych niż monitor, do którego uchwyt jest 
przeznaczony.

• W przypadku jakichkolwiek wątpliwości nie przeprowadzaj montażu samodzielnie, ale zwróć 
się do wykwalifikowanego fachowca.


