
•	 Montaż	 wykonywać	 na	 czystej,	 miękkiej	 i	 suchej	 powierzchni.	
Powierzchnie	mebli	 należy	chronić,	 zakrywając	 je	nakładką	 lub	 tkaniną	
na	czas	montażu.

•	 Nigdy	 nie	 obciążać	 nadmiernie	 uchwytu	 ściennego.	Wziąć	 pod	 uwagę	
informacje	zawarte	w	danych	technicznych.

•	 Nie	wolno	opierać	się	ani	wieszać	na	uchwycie	ściennym.

•	 W	przypadku	wątpliwości	montażu	nie	należy	wykonywać	samodzielnie.	
Montaż	należy	powierzyć	wtedy	specjaliście.

Montaż

x = ?

•	 Odmierzyć	odległość	X	między	nóżkami	kuchenki	mikrofalowej.

≥ x
•	 Wybrać	wysokość	montażową.

•	 Narysować	na	ścianie	poziomą	linię.

x

•	 Oznaczyć	na	linii	dwa	punkty	w	odległości	X.

•	 Przytrzymać	uchwyt	ścienny	po	środku	oznaczenia,	prostopadle	do	oznaczonej	linii.	

•	 Oznaczyć	miejsca	na	otwory,	które	zostaną	wywiercone	w	ścianie.

 Instrukcja użytkowania 

 Uchwyt ścienny do mikrofalówki
 Nr zamówienia 1370285

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 
Produkt	 przeznaczony	 jest	 do	 stosowania	 jako	 uchwyt	 ścienny	 do	 kuchenek	
mikrofalowych.	 Można	 mocować	 go	 zarówno	 na	 ścianach	 drewnianych,	 jak	 i	
betonowych.	 Produkt	 przeznaczony	 jest	 do	 stosowania	 wyłącznie	 jako	 podstawka	
i	 nie	 można	 poddawać	 go	 działaniu	 żadnych	 innych	 sił	 (np.	 siły	 bocznej).	 Produkt	
posiada	ramię	do	mocowania	o	regulowanej	długości.

Ze	względów	bezpieczeństwa	 oraz	 certyfikacji	 nieautoryzowane	 przebudowywanie	
i/lub	modyfikacje	 produktu	 są	 zabronione.	 Każde	 inne	 zastosowanie	 niż	 to	 opisane	
powyżej	 jest	 zabronione	 i	 może	 spowodować	 uszkodzenia.	 Dokładnie	 przeczytać	
instrukcję	 obsługi	 i	 zachować	 ją	 do	 wykorzystania	 w	 przyszłości.	 Produkt	 można	
przekazywać	osobom	trzecim	wyłącznie	z	załączoną	instrukcją	obsługi.

Produkt	jest	zgodny	z	obowiązującymi	wymogami	krajowymi	i	europejskimi.	Wszystkie	
podane	tu	nazwy	firm	i	produktów	są	znakami	towarowymi	ich	właścicieli.	Wszelkie	
prawa	zastrzeżone.

Zakres dostawy
•	 2	x	uchwyt	ścienny

•	 4	x	przykrywka

•	 2	x	ramię	montażowe

•	 2	x	szyna	regulująca

•	 2	x	dwustronna	taśma	klejąca

•	 4	x	nakrętka	M5

•	 2	x	nakrętka	motylkowa	M6

•	 4	x	śruba	M5x50

•	 2	x	podkładka	D6

•	 4	x	śruba	ST5.5	x	50

•	 4	x	kołek

•	 Instrukcja	użytkowania

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

•	 Produkt	 nie	 jest	 zabawką.	 Należy	 trzymać	 go	 poza	 zasięgiem	 dzieci	 i	
zwierząt	domowych.

•	 Nie	pozostawiać	materiałów	opakowaniowych	bez	nadzoru.	Dzieci	mogą	
się	zacząć	nimi	bawić,	co	jest	niebezpieczne.

•	 Produkt	jest	przeznaczony	do	użytkowania	wyłącznie	w	pomieszczeniach	
suchych.

•	 Przed	rozpoczęciem	montażu	należy	upewnić	się,	że	nie	brakuje	żadnych	
części.	Jeśli	zawartość	dostawy	nie	jest	kompletna,	nie	przystępować	do	
montażu.

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

•	 Podczas	składania	i	montowania	produktu	należy	postępować	ostrożnie!	
Produkt	ma	ostre	krawędzie,	co	powoduje	ryzyko	odniesienia	obrażeń!

•	 Wykonywać	 tylko	 niezbędne	 prace	 montażowe.	 Nigdy	 nie	 wolno	
przeprowadzać	 prac	 polegających	 na	 modyfikacji	 produktu	 ani	
podejmować	prób	naprawy.	Nie	wolno	dokonywać	żadnych	zmian.

•	 Nie	 dokręcać	 śrub	 zbyt	 mocno.	 Nadmierne	 dokręcenie	 spowoduje	
uszkodzenie	 gwintu	 i	 prawdopodobnie	 negatywnie	 wpłynie	 na	
wytrzymałość	śruby.

•	 Podczas	montażu	należy	być	w	pełni	skoncentrowanym,	ponieważ	uchwyt	
ścienny	może	 spaść,	 powodując	w	 ten	 sposób	 kosztowne	 uszkodzenia	
sprzętu	i	potencjalne	ryzyko	obrażeń	ciała.



50 mm

Ø 4 mm

55 mm

Ø 8 mm

•	 Wywiercić	cztery	otwory	w	uprzednio	oznaczonych	miejscach.

W	zależności	od	materiału,	z	którego	wykonana	jest	ściana:

Drewno:	Średnica	otworu	4	mm,	głębokość	otworu	50	mm

Beton:	Średnica	otworu	8	mm,	głębokość	otworu	55	mm;	włożyć	kołek

•	 Złożyć	uchwyty	ścienne	w	sposób	pokazany	na	powyższym	rysunku.

•	 Przykręcić	uchwyty	do	ściany.

•	 Nałożyć	obie	nakładki	na	uchwyty.

•	 Poluzować	 nakrętkę	 motylkową	 pod	 spodem	 uchwytu	 ściennego,	 aby	 ustawić	
długość.

•	 Po	ustawieniu	żądanej	długości	z	powrotem	mocno	przykręcić	nakrętkę.



•	 Przykleić	 dwustronną	 taśmę	 klejącą	 do	 powierzchni	 kontaktowych	 uchwytu	
ściennego.

•	 Odkleić	folię	ochronną	z	wierzchu	dwustronnej	taśmy	klejącej.

•	 Ostrożnie	umieścić	kuchenkę	mikrofalową	na	uchwycie	ściennym.
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Obsługa i czyszczenie
Nie	 stosować	 agresywnych	 detergentów,	 alkoholu	 ani	 innych	 rozpuszczalników	
chemicznych,	 ponieważ	mogą	one	 spowodować	uszkodzenie	 powierzchni	 a	 nawet	
ograniczyć	funkcjonalność	produktu.

Produkt	 jest	 bezobsługowy	 i	 nie	 wymaga	 żadnych	 prac	 konserwacyjnych	 poza	
okazjonalnym	czyszczeniem	miękką	i	suchą	szmatką.

Utylizacja
Po	 zakończeniu	 eksploatacji	 produkt	 należy	 zutylizować	 zgodnie	 z	
obowiązującymi	przepisami	prawnymi.

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

Dane techniczne
Nośność................................................maks.	35	kg

Warunki	pracy	.....................................-30	do	+80	ºC,	wilgotność	względna	1–80	%

Warunki	przechowywania	.................-30	do	+80	ºC,	wilgotność	względna	1–80	%

Wymiary	(szer.	x	wys.	x	gł.)	...............ok.	48	x	137	x	290–420	mm	(każdy	uchwyt)

Waga	.....................................................ok.	1,25	kg




