
Rysunek 1: Mocowanie do otworu VESA 
• Przymocować produkt za pomocą podkładki (J lub K, zależnie od śruby) oraz śruby (F, G, H lub 

I w zależności gwintu śruby) do wolnego otworu systemu VESA na tylnej ściance telewizora. 
Wyściełana strona skierowana do przodu. Do tego celu użyć odpowiedniego śrubokręta z 
końcówką krzyżakową.

Rysunek 2: Montaż do otworów wentylacyjnych 
• Dwa identyczne haki (D lub E, zależnie od szerokości szczelin wentylacyjnych) zawiesić po obu 

stronach na łukowych otworach wentylacyjnych telewizora. 
• Schowek wsunąć aż do oporu na dłuższe i proste elementy haka.
Rysunek 3: Montaż na ścianach z litego drewna

W zależności od struktury ściany, np. betonowej, należy dokupić odpowiednie dyble i 
wkręty. W przypadku wątpliwości przed przystąpieniem do montażu należy zwrócić się 
do specjalisty.
Montaż należy starannie zaplanować, aby po zamontowaniu schowek znalazł się 
żądanym miejscu.
Upewnić się że podczas wiercenia otworów montażowych śruby nie uszkodzą 
istniejących kabli elektrycznych lub rur wodociągowych.

• Ustawić produkt w miejscu montażu na ustalonej pozycji. Na powierzchni montażowej 
zaznaczyć miejsce wiercenia. Schowka (A) należy użyć jako szablonu.

• Wywiercić niezbędne otwory.
• Do otworów ścianach litych stosować dyble (M).
• Schowek zamocować za pomocą dwóch śrub (L) do ścian litych. Mocowanie do ścian 

drewnianych należy wykonać za pomocą odpowiednich wkrętów (brak w zestawie). Wyściełana 
strona skierowana do przodu.

Rysunek 4: Montaż na uchwycie telewizora

W zależności od wagi i wielkości telewizora, należy uzyskać pomoc drugiej osoby.

• Jeśli telewizor jest już przymocowany do uchwytu, poluzować śruby i zdjąć go z uchwytu. 
• Przekładkę (C) włożyć między uchwyt, a górną część tylnej ścianki telewizora. Zamocować za 

pomocą odpowiedniej śruby. 
• Wsunąć ostrożnie schowek między uchwyt i górną część tylnej ścianki telewizora. Zamocować 

schowek do uchwytu telewizora za pomocą odpowiedniej śruby (F, G, H lub I, zależnie od 
rodzaju gwintu) i podkładki (J lub K, zależnie od śruby).

W zależności od potrzeb, schowek można zamontować do uchwytu telewizora poziomo 
lub pionowo.

Rysunek 5: Montaż bezpośrednio do ścianki telewizora
• Oczyścić powierzchnię. Klejona powierzchnia musi być wolna od kurzu, brudu, wilgoci i 

tłuszczu.
• Odkleić folię ochronną z dwóch taśm klejących, znajdujących się z na tylnej części schowka i 

docisnąć schowek do przygotowanej powierzchni.
W przypadku usunięcia schowka na ściance mogą pozostać resztki kleju lub ścianka 
może ulec uszkodzeniu. Miejsce montażu należy dobierać bardzo starannie.
Taśmy klejące nie nadają się do mocowania na malowanych ścianach. 

Uruchomienie
• Akcesoria telewizyjne położyć na wyściełanym boku schowka i zamocować po obu stronach 

gumką (B). Gumka powinna być zapięta dwukrotnie po każdej stronie.
Gumki na schowku można mocować pionowo lub poziomo. Upewnić się, że akcesoria 
są poprawnie umieszczone w schowku i nie mogą się przesunąć w dół.
Upewnić się, że metalowe części gumek znajdują się zawsze na tylnej ściance 
schowka, aby uniknąć porysowania akcesoriów.

Konserwacja i czyszczenie
• Nie stosować agresywnych środków czyszczących, alkoholu ani innych roztworów 

chemicznych, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie powierzchni.
• Do czyszczenia produktu należy stosować suchą, niestrzępiącą się szmatkę.

Dane techniczne
Obciążenie ..........................................maks. 1 kg
Odpowiednie akcesoria ......................wysokość maks. 40 mm

szerokość maks.110 mm z gumką
Warunki przechowywania ...................-30 do -60 °C, 1 - 80 % wilgotności względnej 
Wymiary (szer. x wys. x gł.) ................103,5 x 9,5 x 135,5 mm
Waga ..................................................ok. 40 g

 Instrukcja użytkowania

Pudełko
Nr zamówienia 1420059
Produkt jest przeznaczony do przechowywania za telewizorem akcesoriów telewizyjnych, takich 
jak konwerter, dekoder, itp. Schowek może być mocowany do otworów VESA w tylnej ściance 
telewizora, przy otworach wentylacyjnych albo na ścianie. Albo za pomocą taśmy klejącej 
schowek można przymocować bezpośrednio na panelu tylnym telewizora.
Produkt jest przeznaczony do użytkowania wyłącznie w pomieszczeniach suchych.
W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż wcześniej opisane, produkt może 
zostać uszkodzony. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi oraz montażu i zachować ją 
do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z 
załączonymi instrukcjami obsługi.
Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy 
firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres dostawy
• Produkty i materiały montażowe (patrz załączona instrukcja montażu)
• Instrukcja montażu
• Instrukcja użytkowania

Aktualne Instrukcje obsługi      
Pobierz najnowsze instrukcja ze strony www.conrad.com/downloads lub zeskanuj kod QR. 
Postępować zgodnie z instrukcjami, podanymi na stronie internetowej.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania
Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych w niej 
wskazówek dotyczących 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.
• 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.
• Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem 

słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, 
oparami i rozpuszczalnikami.

• Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne. 
• 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.
• Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić, czy niczego nie brakuje. Jeśli 

zawartość dostawy nie jest kompletna, nie przystępować do montażu.
• Wybór nieodpowiedniego miejsca montażu może prowadzić do odniesienia obrażeń 

ciała lub uszkodzenia mienia!
• Wykonywać tylko niezbędne prace montażowe, Nie należy próbować wykonywania 

jakichkolwiek napraw lub przeróbek. Nie wolno dokonywać żadnych zmian.
• Montaż wykonywać na czystej, miękkiej i suchej powierzchni Powierzchnie mebli 

należy chronić, zakrywając je nakładką lub tkaniną na czas montażu.
• Nie dokręcać mocno śrub. Silne dokręcanie może doprowadzić do uszkodzenia 

gwintu i może mieć negatywny wpływ na wytrzymałość mocowania.
• Od czasu do czasu sprawdzić wszystkie połączenia śrubowe. W wyniku 

przemieszczania się, łączniki śrubowe mogą się luzować z upływem czasu.
• Przewód zasilający od akcesoriów telewizyjnych należy układać tak, aby potknięcie 

się lub pociągnięcie kabla nie było możliwe. Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń!
• Nie obciążać pudełka. Zwracać uwagę na informacje, zawarte w danych 

technicznych. 
• W przypadku wątpliwości montażu nie należy wykonywać samodzielnie. Wykonanie 

montażu powierzać specjaliście.
• Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania 

produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.

Montaż
W przypadku używania elektronarzędzi (np. wiertarki) zwracać uwagę na zachowanie 
bezpieczeństwa. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa, zawartych w odpowiednich 
instrukcjach.
Zapoznać się również z rysunkami, znajdującymi się w dołączonej instrukcji montażu.
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