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Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Produkt służy do ściennego mocowania głośników. Uchwyty do ściennego montażu głośników można 
przechylać i obracać.
Masa głośników nie powinna przekraczać wartości podanych w „Danych technicznych”.
W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż wcześniej opisane, produkt może zostać 
uszkodzony. Stosowanie w celach innych niż zgodnych z przeznaczeniem doprowadzi do uszkodzeń 
produktu lub głośnika. W konsekwencji może spowodować to zagrożenia, takie jak uszkodzenie mebli 
znajdujących się w pobliżu uchwytu czy obrażeń ciała. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować 
ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną 
instrukcją obsługi.
Produktu nie można modyfikować ani przebudowywać.
Trzeba bezwzględnie przestrzegać wszystkich informacji dotyczących bezpieczeństwa.

Zakres dostawy
• 2 x uchwyt do ściennego montażu głośników
• 4 x śruba M4 x 25
• 4 x kołek

• 4 x śruba M5 x 12
• Instrukcja użytkowania

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.

Symbol ze strzałką oznacza porady i wskazówki.

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.
• Wybór nieodpowiedniego miejsca montażu może prowadzić do odniesienia obrażeń ciała lub uszkodzenia 

mienia.
• Podczas składania i montowania produktu należy postępować ostrożnie. Niektóre części produktu mogą 

mieć ostre krawędzie. Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń!
• Należy przeprowadzać wyłącznie działania konieczne do zamontowania uchwytu ściennego do montażu 

głośników (lub do jego regulacji). Nie należy próbować wykonywania jakichkolwiek napraw lub przeróbek.
• Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić, czy z tyłu głośnika znajdują się elementy montażowe 

umożliwiające prawidłowe mocowanie przy użyciu uchwytu ściennego.
• Zależnie od rozmiaru głośnika, podczas montażu użyteczne jest skorzystanie z pomocy drugiej osoby. 

Druga osoba może, na przykład, przytrzymać nieruchomo głośnik podczas mocowania głośnika do 
uchwytu ściennego.

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

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

• Od czasu do czasu sprawdzić wszystkie połączenia śrubowe. Regulowanie ustawienia i przesuwanie 
głośnika i/lub uchwytu ściennego mogą spowodować, że śruby będą się obluzowywać w miarę upływu 
czasu.

• Podczas przesuwania/ustawiania głośnika lub uchwytu ściennego nie należy wywierać siły. W przeciwnym 
razie głośnik może ulec uszkodzeniu.

• Podczas przesuwania/ustawiania nie wolno wywierać nacisku na przednią część ani na powierzchnię 
głośnika promieniującą dźwięk.

• Nigdy nie obciążać nadmiernie uchwytu ściennego do montażu głośników. Należy wziąć pod uwagę 
dostarczone przez producenta informacje dotyczące maksymalnej masy głośnika.

• Nie wolno opierać się ani wieszać na uchwycie ściennym do montażu głośników.
• Nigdy nie mocować do uchwytu ściennego obiektów innych niż głośnik, do którego jest przeznaczony.
• W razie wątpliwości nie należy samodzielnie przeprowadzać montażu. Skorzystać z usług fachowca.
• 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
Montaż ścienny dozwolony jest wyłącznie, jeśli tekstura i konstrukcja ściany jest do 
tego odpowiednia. Cienkie ścianki działowe lub płyty gipsowo-kartonowe z nietrwałymi 
podbudowami zwykle nie są do tego odpowiednie. Jednakże w niektórych sklepach 
specjalistycznych nabyć można specjalne kołki przeznaczone do takich miejsc 
montażowych. W przypadku wątpliwości przed przystąpieniem do montażu należy 
zwrócić się do specjalisty.
Zależnie od tworzywa, z którego wykonana jest ściana (np. betonu), należy stosować 
odpowiednie materiały montażowe (śruby, kołki itp.). Dostarczone śruby kołkowe nadają 
się do montażu w grubych ścianach. Specjalne kołki i śruby nie są częścią zestawu 
uchwytu ściennego do montażu głośników i należy zakupić je oddzielnie w zależności 
od potrzeb montażowych.
Ze względu na masę głośnika i uchwytu ściennego oraz efektu dźwigni, należy upewnić 
się, że mocowania są bezpieczne.
Miejsce montażu należy wybrać ostrożnie, tak aby po zakończeniu montażu głośnik oraz 
uchwyt ścienny znajdowały się na odpowiedniej wysokości.
Podczas wiercenia i dokręcania śrub należy upewnić się, że żadne kable ani przewody w 
ścianie nie zostaną uszkodzone. Przypadkowe przewiercenie przewodu elektrycznego 
może spowodować niebezpieczne dla życia porażenie prądem elektrycznym!
Podczas pracy z narzędziami elektrycznymi (np. z wiertarką) należy zachować wszelkie 
środki bezpieczeństwa. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa, zawartych w odpowiednich 
instrukcjach.
Należy się upewnić, że podczas montażu w pobliżu ani pod uchwytem ściennym do 
montażu głośnika lub pod samym głośnikiem nie przebywają żadne osoby.

Należy przestrzegać ilustracji w dołączonej instrukcji montażu.

Rysunek 1:
• Jeśli to konieczne, poluzować śrubę moletowaną przy uchwycie ściennym do montażu głośników i 

przekręcić uchwyt do żądanego położenia lub całkowicie odkręcić górną część mocowania przy głośniku 
od części dolnej.

• Odkręcić śrubę Philiips znajdującą się w górnej, zaokrąglonej części metalowego uchwytu. Zsunąć 
metalowy uchwyt z uchwytu ściennego do montażu głośników.

Rysunek 2:
• Zwykle w tylnej części głośników znajdują się specjalne otwory na śruby, za które przymocować można 

uchwyt ścienny do montażu głośników. Dostawa zawiera cztery śruby M5 x 12. Sprawdzić, czy rozmiar 
tych śrub pasuje do głośnika. Jeśli nie, odpowiednie śruby zależy zakupić oddzielnie. Przymocować 
uchwyt ścienny z tyłu głośnika. Należy wciąć pod uwagę ewentualne podłączenie przewodu głośnika.

• Jeśli górna część została odkręcona od dolnej części, należy ponownie skręcić razem obie części śrubą 
moletowaną.

Rysunek 3:
• Starannie wybrać odpowiednie miejsce do montażu na ścianie. Ustawienie uchwytu ściennego z 

przymocowanym do niego głośnikiem można zmienić po zakończeniu montażu. 
• Metalowy uchwyt należy wykorzystać jako szablon do zaznaczenia otworów w ścianie. Użyć poziomicy, 

aby ustawić metalowy uchwyt prostopadle i pionowo.
• Przymocować metalowy uchwyt co najmniej dwoma śrubami. Należy przy tym dopilnować, aby 

zaokrąglona strona z otworem na śrubę skierowana była do góry oraz aby tylna część metalowego 
uchwytu bezpośrednio przylegała do ściany. Metalowy uchwyt należy dobrze i pewnie przymocować do 
ściany, tak aby się nie poruszał.

Rysunek 4:
• Należy zawsze się upewnić, że masa głośnika nie przekracza maksymalnego limitu (maks. 3,5 kg). 

Ostrożnie założyć uchwyt ścienny z zamocowanym na nim głośnikiem na metalowym uchwycie. W razie 
potrzeby należy poprosić drugą osobę, aby potrzymała głośnik.

• Przymocować uchwyt ścienny śrubą Phillips do metalowego uchwytu.
• Nieznacznie poluzować śrubę moletowaną, aby poruszać głośnikiem do góry, na dół i na boki. Ponownie 

przykręcić śrubę moletowaną. Głośnik powinien znajdować się na wysokości uszu słuchającego.

Obsługa i czyszczenie
• Nie stosować agresywnych detergentów, alkoholu ani innych rozpuszczalników chemicznych, ponieważ 

mogą one spowodować uszkodzenie powierzchni a nawet ograniczyć funkcjonalność produktu.
• Produkt nie wymaga żadnych prac konserwacyjnych poza okazjonalnym czyszczeniem miękką i suchą 

szmatką.

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
Maksymalna masa obciążenia ..................maks. 3,5 kg (na każdy uchwyt ścienny do montażu głośników)
Kąt przechylania ........................................-20 do + 20°
Kąt przekręcania ........................................-70 do +70°
Wymiary (szer. x wys. x gł.) .......................50 x 87 x 64 mm (na każdy uchwyt ścienny do montażu głośników)
Waga .........................................................ok. 250 g (para)


