
Wózek na telewizor
Nr zamówienia 1342485

Wersja 07/15

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Produkt	służy	jako	mobilny	mebel	pod	telewizor	i	urządzenia	audio-wideo.	Produkt	może	być	
używany	ze	 telewizorami	z	mocowaniem	Vesa	o	parametrach,	podanych	w	akapicie	 „Dane 
techniczne“.	 Głowicę	 Vesa	 można	 odchylać	 w	 górę.	 Na	 tym	 stojaku	 mogą	 być	 używane	
telewizory	 o	 przekątnej	 ekranu	 od	 81,28	 cm	 (32	 cale)	 do	 139,7	 cm	 (55	 cali).	 Produkt	 jest	
również	wyposażony	w	szklaną	półkę	pod	urządzenia	audio-wideo.
W	przypadku	korzystania	z	produktu	w	celach	 innych	niż	wcześniej	opisane,	produkt	może	
zostać	 uszkodzony.	 Jakiekolwiek	 użytkowanie,	 inne	 niż	 opisane	 wyżej,	 może	 spowodować	
uszkodzenie	produktu	lub	telewizora	lub	podłączonych	urządzeń	oraz	może	być	spowodować	
uszkodzenie	 znajdujących	 się	 w	 pobliżu	 mebli.	 Dokładnie	 przeczytać	 instrukcję	 obsługi	 i	
zachować	 ją	 do	późniejszego	wykorzystania.	Produkt	można	przekazywać	osobom	 trzecim	
wyłącznie	z	załączoną	instrukcją	obsługi.
Produkt	nie	może	być	modyfikowany,	ani	przerabiany	w	celu	dostosowania	do	innych	potrzeb.
Wskazówki	dotyczące	bezpieczeństwa	użytkowania	muszą	być	przestrzegane!

Zakres dostawy

•	 Wózek	na	telewizor	(patrz	instrukcja	pakowania	przedmiotów	/	instrukcja	montażu)
•	 Instrukcja	użytkowania	i	instrukcja	montażu

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania
Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawarte w 
niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej 
odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane 
nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w 
niniejszej instrukcji obsługi. Co więcej, w takich przypadkach użytkownik 
traci gwarancję.

Ikona strzałki informuje o wskazówkach i poradach

a) Osoby/produkt
•	 Produkt	nie	jest	zabawką.	Należy	trzymać	go	poza	zasięgiem	dzieci	i	zwierząt.
•	 Dopilnować,	 aby	materiały	 opakowaniowe	 nie	 zostały	 pozostawione	 bez	 nadzoru.	 Dzieci	
mogą	się	zacząć	nimi	bawić,	co	jest	niebezpieczne.

•	 Produkt	jest	przeznaczony	do	użytkowania	wyłącznie	w	pomieszczeniach	suchych.
•	 Podczas	 montażu	 należy	 zachowywać	 ostrożność.	 Produkt	 może	 mieć	 ostre	 krawędzie.	
Istnieje	ryzyko	obrażeń!

•	 Wykonywać	 tylko	 niezbędne	 prace	 montażowe	 (lub	 ustawienia).	 Nie	 należy	 próbować	
wykonywania	jakichkolwiek	napraw	lub	przeróbek.

•	 Przed	montażem	upewnić	się,	czy	telewizor	posiada	na	tylnej	ściance	wymagane	elementy	
systemu	Vesa.

•	 Montaż	musi	być	wykonywany	przez	dwie	osoby,	bo	stojak	i	telewizor	są	ciężkie.	
•	 Montaż	należy	wykonać	bardzo	starannie,	zabezpieczając	stojak	przed	upadkiem,	bo	może	
to	prowadzić	nie	tylko	do	uszkodzeń	drogiego	sprzętu,	ale	istnieje	również	niebezpieczeństwo	
wystąpienia	urazów.

•	 Obchodzić	 się	 ostrożnie	 z	 elementami	 szklanymi.	 Szkło	 może	 pęknąć.	 Istnieje	 ryzyko	
obrażeń!

•	 Kabel	układać	tak,	aby	nie	był	przygnieciony	lub	zgięty.
•	 Od	 czasu	 do	 czasu	 sprawdzić	 wszystkie	 połączenia	 śrubowe.	 Podczas	 użytkowania	 i	
przenoszenia	śruby	mocujące	mogą	się	poluzować.

•	 Podczas	przenoszenia	 lub	 regulacji	 stojaka	albo	 telewizora	nie	 stosować	nadmiernej	 siły.	
Telewizor	może	ulec	uszkodzeniu.

•	 Nie	przeciążać	stojaka.	Zwracać	uwagę	na	informacje	o	maksymalnej	dopuszczalnej	wadze	
telewizora	oraz	sprzętu	audio-wideo.	Urazy	i	uszkodzenia!

•	 Stojaka	nie	należy	obciążać	ciężarem	własnego	ciała,	ani	nie	używać	nadmiernej	siły.
•	 Na	stojaku	nie	należy	umieszczać	żadnych	innych	przedmiotów,	niż	zalecane	telewizory.
•	 Nie	dokręcać	zbyt	mocno	śrub.	Silne	dokręcanie	może	doprowadzić	do	uszkodzenia	gwintu	
i	może	mieć	negatywny	wpływ	na	wytrzymałość	mocowania.

•	 W	 przypadku	 wątpliwości,	 montażu	 nie	 należy	 wykonywać	 samodzielnie.	 Wykonanie	
montażu	powierzyć	specjaliście.

•	 Z	produktem	należy	obchodzić	się	ostrożnie.	Wstrząsy,	uderzenia	lub	upuszczenie	produktu	
spowodują	jego	uszkodzenie.

•	 Należy	również	wziąć	pod	uwagę	instrukcje	obsługi	innych	narzędzi,	do	których	podłączone	
jest	urządzenie.

b) Inne
•	 Jeśli	istnieją	wątpliwości	w	kwestii	obsługi,	bezpieczeństwa	lub	podłączania	produktu,	należy	
zwrócić	się	do	wykwalifikowanego	fachowca.

•	 Prace	 konserwacyjne,	 regulacja	 i	 naprawa	 mogą	 być	 przeprowadzane	 wyłącznie	 przez	
eksperta	w	specjalistycznym	zakładzie.

•	 Jeśli	 pojawią	 się	 jakiekolwiek	 pytania,	 na	 które	 nie	ma	odpowiedzi	w	niniejszej	 instrukcji,	
prosimy	o	kontakt	z	naszym	biurem	obsługi	klienta	lub	z	innym	specjalistą.

Montaż

Do montażu należy wybrać miejsce odpowiedniej wielkości. Montaż należy 
wykonywać na poziomej, suchej, twardej i czystej powierzchni. W razie 
potrzeby rozłożyć na podłodze materiał ochronny, aby nie porysować lub 
zniszczyć produktu i podłoża.
Montaż musi być wykonywany przez dwie osoby, ponieważ prace przy 
statywie i telewizorze są uciążliwe. 
Ze względu na ciężar telewizora, stojaka i głowicy należy zwrócić uwagę na 
stabilność mocowania.
Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa, zawartych w instrukcji obsługi 
telewizora.
Upewnić się, że podczas montażu nie ma w pobliżu osób nieuprawnionych, 
takich jak bawiące się dzieci..
Upewnić się, że śruby nie są dokręcone zbyt mocno. Zbyt mocno dokręcone 
śruby mogą spowodować uszkodzenie telewizora.

Zapoznać	się	z	rysunkami,	znajdującymi	się	w	dołączonej	instrukcji	montażu.

Przygotowanie telewizora
•	 Przed	 montażem	 należy	 zazwyczaj	 zdemontować	 istniejącą	 podstawę	 telewizora.	 W	
zależności	 od	 typu	 telewizora,	 podstawa	 jest	 przykręcana	 lub	 montowana	 na	 wcisk	 na	
zatrzaskach.	Prosimy	również	o	zapoznanie	się	z	instrukcją	obsługi	telewizora.

•	 Położyć	 telewizor	ekranem	w	dół	na	miękkiej	 i	czystej	powierzchni.	Nie	wywierać	nacisku	
na	ekran.	Powierzchnie	mebli	należy	chronić,	zakrywając	 je	nakładką	 lub	 tkaniną	na	czas	
montażu.

Rysunki 1 i 2 - Montaż kolumny, głowicy Vesa, uchwytu półki i podstawy:
•	 Zdjąć	 plastykową	 osłonę	 (H)	 z	 końcówki	 rury	 wewnętrznej.	 Rura	 wewnętrzna	 jest	 już	
fabrycznie	 wyposażona	 w	 pokrywę	 dolną.	 Trzymając	 rurę	 wewnętrzną	 (J)	 pokrywą	
skierowaną	w	dół,	włożyć	ją	w	rurę	zewnętrzną	.	Upewnić	się,	że	kwadratowy	otwór	z	tyłu	
rury	zewnętrznej	znajduje	się	u	góry.	

•	 Wkręcić	śrubę	(M)	w	tył	rury	wewnętrznej,	aby	ustawić	żądaną	wysokość.
•	 Za	 pomocą	 śrub	 (P-A)	 założyć	 plastykową	 osłonę	 na	 rurę	 zewnętrzną	 (K).	 Kluczem	
imbusowym	(P-J)	dokręcić	śruby.

•	 Śrubami	 (P-C)	 przykręcić	 głowicę	 Vesa	 do	 rury	 wewnętrznej.	 Kluczem	 imbusowym	 (P-J)	
dokręcić	śruby.

•	 Wsporniki	półki	(B,	C)	wsunąć	od	dołu	w	szyny	na	kolumnie	zewnętrznej	i	ustawić	na	żądanej	
wysokości.	 Wypoziomować	 wsporniki	 za	 pomocą	 poziomicy.	 Kluczem	 imbusowym	 (P-J)	
dokręcić	śruby.

•	 Nałożyć	 dolną	 pokrywę	 (G)	 i	 zmontowaną	 kolumnę	 statywu	 umieścić	 na	 podstawie	 (L).	
Zamontować	 kolumnę	 statywu	 za	 pomocą	 podkładek	 z	 tworzywa	 sztucznego	 (P-G),	
podkładek	(P-F)	i	śrub	(P-B).	Dokręcić	śruby	kluczem	imbusowym	(P-J).

Rysunek 3 - Montaż kółek:
•	 W	płycie	podstawy	zamontować	kółka	(N,	O).	Odpowiednim	kluczem	dokręcić	nakrętki.
•	 Upewnić	się,	że	wszystkie	kółka	zamontowano	na	tej	samej	wysokości.
•	 Dwa	kółka	(O)	posiadają	hamulce	postojowe.	Upewnić	się,	że	hamulce	są	zaciągnięte,	aby	
produkt	nie	ruszał	się	podczas	montażu	sprzętu.

Rysunek 4 - Montaż półki szklanej:
•	 Półkę	 szklaną	 (A)	 położyć	 na	wspornikach	 i	 przykręcić,	 używając	 podkładek	 (P-E)	 i	 śrub	
(P-D)	Śruby	 dokręcić	 odpowiednim	 śrubokrętem	 krzyżakowym.	Na	 szklanej	 półce	można	
stawiać	 urządzenia	 audio-wideo.	 Zwracać	 uwagę	 na	maksymalne	 obciążenie	 półki	 (patrz	
akapit „Dane techniczne“).
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Rysunek 5 - Montaż płyty Vesa oraz elementów przejściowych telewizora:
Podczas mocowania płyty Vesa do telewizora konieczne są odpowiednie 
śruby. Śruby nie tylko muszą mieć gwint, pasujący do otworów w telewizorze, 
ale nie mogą być zbyt długie, bo telewizor może ulec uszkodzeniu. Śruby nie 
mogą być też zbyt krótkie, ponieważ mocowanie nie będzie wtedy bezpieczne. 
Jeśli długość śrub (M), znajdujących się w dostarczonym zestawie, nie 
będzie odpowiednia, właściwe śruby należy dokupić oddzielnie.
W przypadku wątpliwości, odnośnie właściwej długości śrub, zalecamy 
skontaktowanie się z producentem telewizora lub wykwalifikowanym 
serwisantem.
Płyta Vesa musi być zamontowana dokładnie na środku telewizora.

•	 Należy	 upewnić	 się,	 jaka	 płyta	 Vesa	 pasuje	 do	 posiadanego	 telewizora	 (zależnie	 od	
układu	mocowania	na	ścianie	tylnej	 telewizora)	 i	których	z	dostarczonych	śrub,	podkładek	
i	 przekładek	 należy	 użyć	 do	 montażu.	 Jeśli	 zachodzi	 potrzeba,	 użyć	 przejściówek	 (E)	 i	
mocować	za	pomocą	nakrętek	(P-I)	oraz	śrub	(P-H).

•	 Zawsze	 upewniać	 się,	 że	 śruba	 wkręca	 się	 płynnie	 i	 pewnie	 w	 otwór	 w	 telewizorze.	
Do	 mocowania	 elementów	 używać	 odpowiedniego	 śrubokręta	 krzyżakowego	 oraz	
odpowiedniego	klucza.	Podczas	dokręcania	nie	stosować	nadmiernej	siły,	ponieważ	może	to	
spowodować	uszkodzenie	telewizora	oraz	utratę	gwarancji	lub	rękojmi.

Rysunek 6 - Montaż telewizora z płytą Vesa
•	 Jeśli	hamulce	na	kółkach	nie	zostały	zaciągnięte,	zrobić	to	teraz,	aby	stojak	nie	przesunął	
się	podczas	montażu.	Zwracać	uwagę	na	maksymalne	obciążenie	półki	(patrz	akapit	„Dane 
techniczne“).	Telewizor	z	zamontowaną	płytą	Vesa	zawiesić	ostrożnie	na	głowicy	stojaka.

•	 Kluczem	imbusowym	(P-K)	dokręcić	dwie	śruby	imbusowe	w	głowicy.	
•	 Na	głowicę	nałożyć	pokrywę	dekoracyjną	(P).

Rysunek 7 - Zarządzanie kablami
•	 Ułożyć	kable	w	szynie	na	tylnej	części	rury	zewnętrznej	i	zamontować	osłony	kabli	(F)	tak,	
aby	kable	były	schowane	w	szynie.	Osłony	kabli	można	przesuwać	po	ich	zamontowaniu.

Rysunek 8 - Regulacja kąta nachylenia telewizora
•	 Ostrożnie	chwycić	telewizor	za	dolną	krawędź	i	odchylić	powoli	(maksymalnie	o	kąt	45°).

Obsługa i czyszczenie

•	 Nie	używać	agresywnych	środków	czyszczących,	zawierających	materiały	ścierne,	alkoholu	i	
innych	środków	chemicznych,	ponieważ	może	to	spowodować	uszkodzenie	powierzchni	lub	
ich	funkcja	zostanie	osłabiona.

•	 Produkt	 jest	 bezobsługowy	 i	 nie	 wymaga	 żadnej	 konserwacji,	 oprócz	 okazjonalnego	
czyszczenia	za	pomocą	miękkiej,	suchej	szmatki.

•	 Od	 czasu	 do	 czasu	 (co	 najmniej	 raz	 na	 3	miesiące)	 należy	 sprawdzić,	 czy	 śruby	 nie	 są	
poluzowane	 i	dokręcić	w	razie	potrzeby.	Należy	upewniać	się,	czy	produkt	znajduje	się	w	
bezpiecznym	miejscu	i	czy	jest	stabilny.

Utylizacja

Produkt	 należy	 utylizować	 po	 zakończeniu	 jego	 eksploatacji	 zgodnie	 z	
obowiązującymi	przepisami	prawnymi.

W	ten	sposób	użytkownik	spełnia	wymogi	prawne	i	ma	swój	wkład	w	ochronę	środowiska.

Dane techniczne

Przeznaczony	do	telewizorów
o	przekątnej	ekranu .................................81,28 do 139,7 cm (32 do 55 cali)
Waga telewizora ......................................maks. 40 kg
Mocowanie Vesa .....................................75 x 75 / 100 x 100 / 200 x 100 / 200 x 200 / 
 200 x 400 / 300 x 300 / 400 x 400
Kąt	nachylenia .........................................+45°
Regulowana	wysokość	głowicy ...............1330 do 1930 mm 
	 	(mierzona	 od	 podstawy	 do	 dolnej	 krawędzi	 płyty	

Vesa)
Waga	urządzenia	audio-wideo ................maks. 5 kg
Półka	pod	urządzenia	 
audio-wideo	(szer.	x	wys.	x	gł.) ................420 x 6 x 350 mm
Wymiary	podstawy	(szer.	x	wys.	x	gł.) .....800 x 10 x 500 mm
Wymiary	(szer.	x	wys.	x	gł.) .....................maks. 800 x 2265 x 500 mm 
Waga .......................................................ok. 22,3 kg




