Montaż na blacie stołowym
Poniższe informacje dotyczą uchwytów TV, które muszą być montowane na
blacie stołu.
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Ogólne warunki bezpieczeństwa dla uchwytów TV
Szanowni Państwo,
Uchwyty TV chronią telewizory przed przypadkowym przewróceniem, np. przez ludzi lub
zwierzęta. Nadają się do montowania telewizorów i monitorów z płaskim ekranem.
W zależności od telewizora, uchwyty TV mogą różnić się długością taśm zabezpieczających.
Dzięki temu uchwyt TV można dopasować do własnych potrzeb.
Jednakże podczas montażu na blacie lub na ścianie (zależnie od typu konstrukcji telewizora i
uchwytu TV) należy przestrzegać pewnych ważnych zasad bezpieczeństwa. W związku z tym
prosimy o uważne przeczytanie poniższego akapitu.

Ogólne

• Telewizor z pewnością nie jest zabawką. Produkt należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
• 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.
• Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić, czy niczego nie brakuje. W przypadku braku
jakichś elementów, prawidłowy montaż nie będzie możliwy.
• Wybór nieodpowiedniego miejsca montażu może prowadzić do odniesienia obrażeń ciała
lub uszkodzenia mienia!
• Podczas składania i montowania produktu należy postępować ostrożnie! Produkt posiada
kilka ostrych krawędzi, istnieje niebezpieczeństwo wypadku!
• Wykonywać tylko niezbędne prace montażowe (lub korekty), konieczne do zamocowania
zabezpieczenia. Nigdy nie rozbierać uchwytu TV; nigdy nie naprawiać, ani nie próbować
naprawiania. Niewłaściwy demontaż takiego uchwytu TV to ryzyko poniesienia poważnych
obrażeń!
• Przed montażem upewnić się, czy na tylnej części telewizora znajdują się odpowiednie
elementy montażowe, umożliwiające zamontowanie uchwytu TV.
• W przypadku montażu uchwytu TV na tylnej ściance telewizora konieczne jest posiadanie
odpowiednich śrub. Śruby nie tylko muszą mieć gwint, pasujący do otworów w telewizorze,
ale też nie mogą być zbyt długie, bo telewizor może ulec uszkodzeniu.

• Uchwyt TV należy montować tylko na odpowiednio mocnym, poziomym blacie. Stoły z
blatami wykonanymi ze szkła, ceramiki lub kamienia oraz cienkie blaty z laminowanych płyt
pilśniowych kategorycznie nie nadają się do montażu.
• Ponadto uchwytu TV nie można mocować do półek regałowych oraz niestabilnych lub
chwiejnych powierzchni.
• Uchwyt TV należy montować tylko w odpowiednim miejscu blatu.
• Ze względu na ciężar telewizora i uchwytu TV oraz nacisk elementów montażowych, na
blacie mogą powstawać odgniecenia. Z tego powodu nie zalecamy montażu na kosztownych
meblach!
• Upewniać się, że uchwyt TV jest mocno przytwierdzony do blatu. W przeciwnym razie uchwyt
TV może odłączyć się od blatu stołu podczas poruszania telewizorem. Poza uszkodzeniami
materialnymi istnieje również ryzyko odniesienia obrażeń ciała!

Montaż na ścianie
Poniższe informacje dotyczą uchwytów TV, które muszą być montowane na
pionowej ścianie.
• Montaż ścienny dozwolony jest wyłącznie, jeśli struktura i konstrukcja ściany jest do tego
odpowiednia. Cienkie ścianki działowe lub płyty gipsowo-kartonowe zwykle nie są do tego
odpowiednie. W sklepach dostępne są specjalnie dyble do takiego montażu. W przypadku
wątpliwości przed przystąpieniem do montażu należy zwrócić się do specjalisty.
• Ze względu na ciężar telewizora i uchwytu TV należy zwrócić uwagę na stabilność
mocowania.
• Montaż należy starannie zaplanować, aby po zamontowaniu uchwytu TV telewizor znalazł
się w żądanym miejscu.
• Za pomocą poziomicy należy upewnić się, że uchwyt TV jest prawidłowo zamontowany na
ścianie.
• Podczas wiercenia i dokręcania śrub należy upewnić się, że żadne kable ani przewody
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.
• Podczas montowania uchwytu na ścianie należy upewniać się, czy pod uchwytem TV lub
telewizorem nie znajdują się osoby postronne.

• Śruby nie mogą być też zbyt krótkie, ponieważ mocowanie nie będzie wtedy bezpieczne.
Wkręcając śruby w odpowiednie otwory w tylnej ściance telewizora należy wykonać co
najmniej 5 obrotów o 360°.
• Uchwyty TV lub same telewizory są zazwyczaj dostarczane z odpowiednimi śrubami; w
niektórych przypadkach wymagane są inne śruby, które są dostępne w sprzedaży.
• Podczas dokręcania nie stosować nadmiernej siły, ponieważ może to spowodować
uszkodzenie telewizora oraz utratę gwarancji lub rękojmi.
• W przypadku wątpliwości, odnośnie właściwej długości śrub, zalecamy skontaktowanie się z
producentem telewizora lub wykwalifikowanym serwisantem.
• W zależności od wielkości i konstrukcji telewizora, podczas montażu uchwytu TV może być
przydatna pomoc drugiej osoby. Pomoże np. przytrzymać odbiornik telewizyjny podczas
mocowania do uchwytu TV.
• Montaż należy wykonać bardzo starannie, bo spadający telewizor lub uchwyt TV może
spowodować nie tylko kosztowne uszkodzenia, ale również ryzyko doznania urazów!
• Wszystkie kable telewizora należy układać tak, aby nie był zaginane lub przygniecione przez
uchwyt TV.
• Od czasu do czasu sprawdzić wszystkie połączenia śrubowe. W wyniku regulacji i
przenoszenia telewizora, śruby mocujące uchwyt TV mogą się poluzować z upływem czasu.
• Podczas przesuwania lub ruszania telewizora albo uchwytu TV nie używać nadmiernej siły,
gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia telewizora.
• Podczas przesuwania lub ruszania telewizora nie naciskać na ekran!
• Nie przeciążać uchwytu TV. Należy sprawdzać w specyfikacji producenta maksymalny ciężar
telewizora lub jego wielkość.
• Uchwytu TV nie należy obciążać ciężarem własnego ciała, ani nie używać nadmiernej siły.
• Na uchwycie TV nie należy umieszczać żadnych innych przedmiotów, niż zalecane telewizory.
• W przypadku jakichkolwiek wątpliwości nie przeprowadzać montażu samodzielnie, ale
zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
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