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Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Produkt służy do montowania głośników na ścianie lub suficie. Ten uchwyty głośnikowe są uchylne. Dzięki 
przegubowi kulowemu w elemencie łączącym, głośnik może obracać się o kąt 360° .
Ciężar głośnika nie może przekraczać wartości dopuszczalnej, podanej w akapicie „Dane techniczne”.
W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż wcześniej opisane, produkt może zostać 
uszkodzony. Jakiekolwiek używanie produktu w sposób inny, niż opisano, może spowodować uszkodzenie 
produktu lub głośnika albo podobne zagrożenia, np. uszkodzenie znajdujących się w pobliżu mebli, urazy 
ciała, itp. 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

• 2x uchwyt ścienny (A)
• 2x złącze głośnika z przegubem  

kulowym (B)
• 6x kołpak, krótki (C)
• 2x kołpak, długi (D)
• 4x śruba M4 x 10 (M-A)
• 4x śruba M5 x 10 (M-B)
• 4x śruba M6 x 10 (M-C)

• 8x dybel (M-H)
• 4x podkładka D4 (M-D)
• 4x podkładka D5 (M-E)
• 12x podkładka (M-F)
• 8x kołek (M-I)
• Klucz imbusowy (M-G)
• Instrukcja montażu
• Instrukcja użytkowania

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania             
Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych w niej wskazówek 
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 rękojmię/
gwarancję.

Ikona strzałki informuje o wskazówkach i poradach

a) Osoby/produkt
• Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
• Nie pozostawiać materiałów opakowaniowych 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 krawędzie produktu 

mogą być ostre. Istnieje ryzyko urazu!
• Wykonywać tylko niezbędne prace montażowe, konieczne do zamocowania uchwytu głośnikowego. Nie 

należy próbować wykonywania jakichkolwiek napraw lub przeróbek.
• Przed montażem upewnić się, czy na tylnej części głośnika znajduje się odpowiedni element, umożliwiający 

zamontowanie uchwytu.
• W zależności od wielkości głośnika, podczas montażu może być przydatna pomoc drugiej osoby. Np. w 

celu podtrzymania głośnika podczas mocowania uchwytu ściennego.
• Montaż należy wykonać bardzo starannie, zabezpieczając uchwyt przed upadkiem, bo może to prowadzić 

nie tylko do uszkodzeń drogiego sprzętu, ale istnieje również niebezpieczeństwo wystąpienia urazów.
• Kabel głośnikowy należy ułożyć tak, aby nie był zagięty lub przygnieciony przez uchwyt.
• Co 3 miesiące należy sprawdzać stan zamocowania wszystkich śrub. W wyniku regulacji i przenoszenia 

głośników, śruby mocujące mogą się poluzować z upływem czasu.
• Podczas przenoszenia głośników lub regulacji uchwytu nie należy wywierać na uchwyt dużej siły. Głośniki 

mogą ulec uszkodzeniu.
• Podczas przenoszenia lub regulacji, nie naciskać na przednią ściankę głośnika, emitującą dźwięk.
• Ściennego uchwytu głośnikowego nie należy przeciążać. Zawsze sprawdzać w specyfikacji, jaki jest 

maksymalny ciężar głośnika.
• Stojaka nie należy obciążać ciężarem własnego ciała, ani nie używać nadmiernej siły.
• Do uchwytu ściennego nie należy mocować żadnych inny przedmiotów, oprócz głośników.
• W przypadku wątpliwości montażu nie należy wykonywać samodzielnie. Wykonanie montażu powierzać 

specjaliście.
• Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu już z małej 

wysokości powodują jego uszkodzenie.
• Należy również wziąć pod uwagę wskazówki bezpieczeństwa i instrukcje obsługi innych urządzeń, które 

są podłączane do produktu.
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 w ścianie i suficie jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy struktura ściany lub sufitu 
jest odpowiednia. Cienkie i lekkie ściany z płyt gipsowo-kartonowych lub nietrwałe 
podbudowy zwykle nie nadają się do tego celu. 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.). Dołączone wkręty do dybli 
nadają się do ścian litych. W wyposażeniu uchwytu nie ma specjalnych kołków i śrub 
montażowych i należy je zakupić oddzielnie, w zależności od rodzaju ścian lub sufitu.
Ze względu na ciężar głośników należy zwracać uwagę na stabilne mocowanie uchwytu.
Montaż należy starannie zaplanować, aby po zamontowaniu uchwytu głośnik znajdował 
się w żądanej pozycji (wysokość i położenie).
Podczas wiercenia otworów i wkręcania wkrętów należy uważać, aby nie uszkodzić 
żadnych kabli lub przewodów, które mogą znajdować się w ścianie. 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.
Upewnić się, aby podczas montażu nie było w pobliżu żadnych osób postronnych, np. 
pod uchwytem głośnika.

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

• Miejsce montażu na ścianie należy wybrać bardzo starannie. Uchwyty wraz z głośnikami można wyrównać 
również po zakończeniu montażu. 

• Do montażu uchwytu używać poziomicy, aby był przymocowany pod odpowiednim kątem i prosto. Tył 
uchwytu musi przylegać bezpośrednio do ściany lub sufitu. Uchwyt musi być przymocowany do ściany 
mocno i solidnie i nie może się chwiać. Dokręcić śruby, ale niezbyt mocno.

Rysunki 1a i 1c:
• Do ścian i sufitów, wykonanych z belek drewnianych, uchwyt należy mocować za pomocą dwóch 

wkrętów (M-H) i dwóch podkładek (M-F). Używając uchwytu jako szablonu, zaznaczyć na ścianie miejsca 
pod wkręty. Należy zwrócić uwagę, aby drewniana powierzchnia miała odpowiednią szerokość i stabilność.

Rysunki 1b i 1d:
• Do mocowania uchwytu w twardych ścianach i sufitach należy użyć czterech dybli (M-I), czterech 

wkrętów (M-H) i czterech podkładek (M-F). Używając uchwytu jako szablonu, zaznaczyć na ścianie 
miejsca wiercenia otworów.

Rysunki 2, 3 i 4:
• Łby śrub, mocujących uchwyt głośnikowy do ściany, należy zakryć kołpakami (C+D). 
• Z tyłu kolumn głośnikowych znajdują się zazwyczaj odpowiednie otwory na śruby, przeznaczone do 

mocowania głośnika do uchwytu. 
• Na obudowie głośnika zamontować złącze głośnikowe za pomocą dwóch śrub i podkładek. Należy 

sprawdzić, czy rozmiar dostarczonej śruby (M-A, M-B lub M-C) z podkładką (M-D, M-E lub M-F) pasuje do 
głośnika. W przeciwnym razie odpowiednie śruby i podkładki należy kupić oddzielnie. 

• Należy upewniać się, czy nie został przekroczony maksymalny ciężar głośnika (3,5 kg). Głośnik podłączyć 
do złącza głośnikowego w uchwycie ściennym. Jeśli to konieczne, głośnik przenosić razem z drugą osobą. 
Po ustawieniu żądanego położenia dokręcić mocno nakrętkę motylkową na złączu. Upewnić się, że do 
kabla głośnikowego nic nie jest podłączone.

Rysunek 5
• Odkręcić nakrętkę motylkową, aby wyrównać głośniki. Głośniki powinny znajdować się na wysokości uszu 

siedzącego słuchacza.
• Po ustawieniu żądanego położenia ponownie mocno dokręcić nakrętkę motylkową.

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

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

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

Dane techniczne
Obciążenie .................................................maks. 3,5 kg (na jeden uchwyt ścienny)
Kąt wychylenia ...........................................-15 do + 15°
Kąt obrotu ..................................................360°
Wymiary (szer. x wys. x gł.) .......................96 x 96 x 95 mm (jeden uchwyt ścienny)
Waga .........................................................ok. 535 g (para, w tym materiał do montażu)




