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Ta navodila za uporabo so primerna za 4 različne modele TV stenskega nosilca: 

  

1. VARNOSTNI NAPOTKI 
 
1. SPLOŠNI NAPOTKI 
• Pred uporabo natančno preberite celotna navodila, ki so del izdelka. 
• Spoštujte varnostne napotke, ki so navedeni v spremnih navodilih, na izdelku in 

njegovih dodatkih – kot na primer na embalaži. 
• Izdelek, dele izdelka in njegove dodatke uporabljajte le če so v odličnem stanju 

(niso poškodovani). 
• Navodila shranite tako, da so na voljo vsem uporabnikom in za kasnejše 

priložnosti. 
• Za vprašanja, okvare, mehanske poškodbe, motnje ali druge neodpravljive težave 

se obrnite na svojega prodajalca. 
 
Življenjska nevarnost zaradi zadušitve: 
Otroci se zaradi zaužitih ali vdihnjenih delov in izolacijskega materiala lahko zadušijo. 
>> Majhne dele in izolacijski material zavarujte pred nenamerno uporabo. 
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Nevarnost telesnih poškodb zaradi spotikanja in padca: 
Namestitev ali pritrditev izdelka ter kabelskih priklopov na neugodno mesto lahko 
povzročijo telesne poškodbe. 
>> Izdelek, njegove dele in dodatke postavljajte, prenašajte in pritrdite na varen 
način. 
>> Pri delu z bremeni zavarujte sebe in delovno okolje in dopustite, da vam pri delu 
pomaga še ena oseba. 
>> Razstavljanje, vzdrževanje in popravila lahko opravlja le strokovnjak. 
Nevarnost telesnih poškodb zaradi ureznin: 
Otroci se lahko na embalažnem materialu urežejo. 
>> Embalažo zaščitite pred nenamerno uporabo. 
Nevarnost materialne škode zaradi nepravilne kombinacije izdelkov: 
Nekompatibilne kombinacije izdelkov, ki ne izpolnjujejo zahtevanih funkcij, lahko 
povzročijo izgubo kvalitete ali materialno škodo. 
>> Tehnični podatki vseh uporabljenih izdelkov se morajo skladati med seboj ali pa 
morajo biti znotraj navedenega območja uporabe. 
Nevarnost telesnih poškodb zaradi neprimernih pogojev okolja: 
Ekstremni pogoji lahko poškodujejo ljudi. 
>> Delujoče kable ali druge vrste kablov speljite onstran ometa in jih ne poškodujte! 
>> Izdelka ne namestite na mesta, ki so izpostavljena neposredni sončni ali drugi 
svetlobi. To prispeva k utrujenosti oči. 
Nevarnost telesnih poškodb zaradi gibljivih delov izdelka: 
Gibljivi deli izdelka lahko preščipnejo ali stisnejo ude. 
>> Med uporabo pazite, da vaši udi niso nameščeni neposredno med gibljivimi deli. 
>> Med uporabo izdelka upoštevajte njegovo mobilnost. To je lahko odmik od stene 
ali proti njej in vrtenje vstran. 
Nevarnost materialne škode zaradi neprimernih pogojev okolja: 
Neprimerni pogoji okolja lahko stvari poškodujejo. 
>> Izogibajte se ekstremnim pogojem kot so ekstremna vročina, mraz, vlaga ali 
direktno izpostavljanje soncu ter vibracije in mehanski pritisk. 
>> Okoli izdelka in celotnega sistema mora biti dovolj prostora, da je zagotovljena 
pravilna ventilacija in mobilnost. 
Priloženi material za montažo je primeren samo za montažo na masivni kamen ali 
betonske stene. 
>> Za druge vrste sten uporabite zanje primeren material. 
>> Po namestitvi periodično preverjajte stabilnost sistema. 
 
2. SKUPINE UPORABNIKOV 

Zaradi različnih stopenj tveganja in možnosti nastanka nevarnosti, lahko nekatere 
delovne korake opravi le usposobljen strokovnjak. 
Delovni korak Skupina uporabnikov 
Montaža, demontaža, 
poravnava, čiščenje, 
shranjevanje, transport, 
odstranjevanje 

Ta dela lahko opravijo potrošniki in uporabniki z 
osnovnim poznavanjem mehanike. 
>> Pri uporabi izdelka zaščitite otroke in osebe z 
duševnimi in motoričnimi motnjami! 

Vzdrževanje, popravila Samo usposobljeni strokovnjaki 
>> potrebni so varnostni ukrepi, znanje in orodja! 
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3. STOPNJE OPOZORIL 

 
Opozorila pred nevarnostmi, ki v primeru neupoštevanja neposredno povzročijo resne 
telesne poškodbe ali smrt. 

 
Opozorila pred nevarnostmi, ki v primeru neupoštevanja lahko povzročijo resne 
telesne poškodbe ali smrt. 

 
Opozorila pred nevarnostmi, ki v primeru neupoštevanja lahko povzročijo telesne 
poškodbe. 

 
Opozorila pred nevarnostmi, ki v primeru neupoštevanja lahko povzročijo materialno 
škodo. 

2. OPIS IN FUNKCIJA IZDELKA 
 
Vaš TV stenski nosilec je primeren za montažo ravnega TV sprejemnika na varne 
navpične stene. Vsi navedeni modeli imajo individualno možnost nagiba in zasuka in 
imajo ob dobavi priložen sistem za upravljanje kablov. 
 
Modela 51885 in 51895 imata dvojno roko in zato ponujata večjo raznolikost. 
Glejte podrobnosti v poglavju “Tehnični podatki“. 
 
1. VSEBINA PAKETA ZA MODELA 51884 IN 51894 

Del Slika Simbol Količina 
Pritrditev na steno 
TV stenska montaža z VESA ploščo 
51884 ali 51894 

 

A 1 

Stenski vijak 6,3x55 
 

W-A 6 

Betonski stenski vložek 
 

W-B 6 

Podložka D6 
 

W-C 6 

Pritrditev ravnega TV sprejemnika 
VESA plošča 

 

B 1 

Pokrov 

 

C 1 

Pokrov 

 

D 1 
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Pokrov TV stenskega nosilca 

 

E 1 

Pokrov TV stenskega nosilca 

 

F 1 

Nosilec ročaja 
 

G 1 

Plastična podloga 

 

H 1 

M8 matica 
  

I 1 

M8 podložka 
 

J 2 

M8x20 
 

K 1 

M8x50 
 

L 1 

M8 kolesce za prilagoditev 
 

M 1 

M8 vzmetni obroč 
 

N 1 

D8 podložka 
 

O 1 

Pritrditev ravnega TV sprejemnika 
M4x14 

 
M-A 4 

M5x14 
 

M-B 4 

M6x14 
 

M-C 4 

M8x20 
 

M-D 4 

Podložka D5 
 

M-E 4 

Podložka D8 
 

M-F 4 

TV distančnik 
 

M-G 8 

 
2. VSEBINA PAKETA ZA MODELA 51885 IN 51895 

Del Slika Simbol Količina 
Pritrditev na steno 
TV stenska montaža z VESA ploščo 
51885 ali 51895 

 

A 1 

Stenski vijak 6,3x55 
 

W-A 6 

Betonski stenski vložek 
 

W-B 6 
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Podložka D6 
 

W-C 6 

Pritrditev ravnega TV sprejemnika 
VESA plošča 

 

B 1 

Pokrov 

 

C 1 

Pokrov 

 

D 1 

Pokrov 
 

E 1 

Pokrov 
 

F 1 

Pokrov TV stenskega nosilca 

 

G 1 

Pokrov TV stenskega nosilca 

 

H 1 

Nosilec ročaja 
 

I 1 

Plastična podloga 

 

J 1 

M8 matica 
  

K 1 

M8 podložka 
 

L 2 

M8x20 
 

M 1 

M8x50 
 

N 1 

M8 kolesce za prilagoditev 
 

O 1 

M8 vzmetni obroč 
 

P 1 

D8 podložka 
 

Q 1 

Pritrditev ravnega TV sprejemnika 
M4x14 

 
M-A 4 

M5x14 
 

M-B 4 

M6x14 
 

M-C 4 

M8x20 
 

M-D 4 

Podložka D5 
 

M-E 4 
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Podložka D8 
 

M-F 4 

TV distančnik 
 

M-G 8 

 
3. ORODJA POTREBNA ZA MONTAŽO  

Orodje Slika 
Preizkuševalec napetosti 

 
Vodna tehtnica 

 
Svinčnik 

 
Vrtalni stroj 

 
Sveder za beton 8x60mm 

 
Križni izvijač 

 
M8 ključ 

 
Druga oseba 

 
Škarje 

 

3. NAMEN UPORABE 
 
Ta izdelek je primeren za stensko montažo TV sprejemnikov z ravnim zaslonom, ki 
imajo določeno velikost zaslona, težo in točke za montažo. Vse to je navedeno v 
poglavju “Tehnični podatki“. Vsaka drugačna uporaba, ki ni navedena v poglavju “Opis 
in funkcija izdelka“ ni dovoljena. Zanemarjanje in neupoštevanje teh predpisov in 
varnostnih napotkov lahko povzroči resne nesreče, telesne poškodbe in materialno 
škodo. Glejte tudi poglavje “Odgovornost“. 
 

Izdelek uporabljajte samo v suhih notranjih prostorih. 
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4. NAMESTITEV 
 
1. PRIPRAVA 

Preverjanje popolnosti in celovitosti paketa 
>> Vsebino paketa preverite tako, da jo primerjate s seznamom iz prejšnjega poglavja. 
 
Zagotovitev kompatibilnosti 

 Nevarnost materialne škode zaradi nepravilne kombinacije izdelkov 

 
>> Tehnični podatki vseh uporabljenih izdelkov se morajo skladati med seboj 
ali pa morajo biti znotraj navedenega območja uporabe. 

 
2. STENSKA NAMESTITEV 

 Nevarnost telesnih poškodb zaradi neprimernih pogojev okolja 

 
>> Pred montažo preverite strukturo zidu ali pa za montažo izberite varno 
mesto. 
>> Delujoče kable  in ostalo napeljavo speljite za ometom in pazite, da jih ne 
poškodujete! 

 
>> Izdelka ne namestite na mesta, ki so izpostavljena neposredni sončni ali 
drugi svetlobi. To prispeva k utrujenosti oči. 

 

 Nevarnost materialne škode zaradi neprimernih pogojev okolja 

 
>> Okoli izdelka in celotnega sistema mora biti dovolj prostora, da je 
zagotovljena pravilna ventilacija in mobilnost. 

 
ORODJE POTREBNO ZA VSE MODELE 

 
 

 
Poravnava in označevanje 

1) Pred vrtanjem poiščite delujoče kable in 
napeljavo, ki je nameščena za ometom in je 
ne poškodujte. 

2) S pomočjo vodne tehtnice označite mesta za 
vrtanje lukenj v zidu. 

3) S svinčnikom označite luknje 1 do 6. 
 
Za predlogo uporabite TV stensko ploščo (A). 

 
Vrtanje lukenj 

4) Z 10 mm svedrom za beton izvrtajte 60 mm 
globoke luknje. 
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Pritrditev na steno. 

5) V vsako izvrtano luknjo vstavite vložke za 
beton (W-B). 

6) S stenskimi vijaki (W-A) in podložkami (W-C) 
pritrdite TV stenski nosilec (A), kot je 
prikazano na sliki. 

 
3. SESTAVLJANJE VESA PLOŠČE 

 
Sestavljanje VESA plošče za model 
51884/51894 in 51885/51895. 

1) Dele sestavite kot je prikazano na sliki. Glejte 
seznam različnih imen delov za model 51884/ 
51894 in 51885/51895. 

2) Kolesce za prilagoditev M8 (M)/(O) pritrdite v 
smeri urinega kazalca. 

 
4. NAMESTITEV RAVNEGA TV SPREJEMNIKA 

 Nevarnost telesnih poškodb zaradi spotikanja in padca 

 
>> Izdelek, njegove dele in dodatke postavljajte, prenašajte in pritrdite na 
varen način. 

 

 Nevarnost materialne škode zaradi nepravilnega postopka 

 
>> Pri privijanju vijakov uporabite le zmerno silo in se s tem izognite 
poškodbam navojev. 

 
>> Med montažo zaslona NIKOLI ne odlagajte na sprednjo stran! 
>> Pazite, da ravnega zaslona ne poškodujete s predolgimi vijaki. 

 
ORODJE POTREBNO ZA VSE MODELE 

 
 

 

1) TV sprejemnik z ravnim zaslonom nagnite na 
mehko, veliko površino ali steno in ga 
zaščitite pred praskami in prevračanjem. 

2) S podložkami in vijaki na zadnjo stran TV 
sprejemnika pritrdite VESA ploščo (B). 
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Pritrditev na TV z ravnim zaslonom 

VESA ploščo lahko na TV sprejemnike z ravnim 
zaslonom in ukrivljeno zadnjo stranjo namestite 
s pomočjo TV distančnikov (M-G) v enojni ali 
dvojni različici. 

 
5. OBEŠANJE IN PRITRDITEV VESA PLOŠČE IN TV SPREJEMNIKA 

 Nevarnost telesnih poškodb zaradi spotikanja in padca 

 
>> Izdelek, njegove dele in dodatke postavljajte, prenašajte in pritrdite na 
varen način. 
>> Pri delu z bremeni zavarujte sebe in delovno okolje in dopustite, da vam 
pri delu pomaga še ena oseba 

 

 Nevarnost materialne škode zaradi neprimernih pogojev okolja 

 
>> Okoli izdelka in celotnega sistema mora biti dovolj prostora, da je 
zagotovljena pravilna ventilacija in mobilnost. 

 
ORODJE POTREBNO ZA VSE MODELE 

 

 
Obešanje in pritrditev VESA plošče 
in TV z ravnim zaslonom 51884/ 
51894 

1) Sestavite TV sprejemnik z ravnim zaslonom in 
VESA ploščo (B). 

2) Povezavo med ploščo in nosilcem pritrdite z 
montažnim materialom, kot je prikazano na 
sliki. 

 
Obešanje in pritrditev VESA plošče 
in TV z ravnim zaslonom 51885/ 
51895 

Glejte različna imena delov za modele 
51884/51894 in 51885/51895. 
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6. NAMESTITEV KABLOV IN PRITRDITEV POKROVOV 

 Nevarnost materialne škode zaradi neprimernih pogojev okolja 

 
>> Okoli izdelka in celotnega sistema mora biti dovolj prostora, da je 
zagotovljena pravilna ventilacija in mobilnost. 

 
A. Namestitev kablov 

 
Namestitev kablov 

1) Uporabite dovolj dolge kable. 
2) Namestite jih vzdolž premičnih rok. 
3) Za pritrditev kablov uporabite lepilni trak. 
 
 
Kabli naj ostanejo dovolj zrahljani, da 
omogočajo premičnost sistema. 

 
B. Pritrditev pokrovov TV stenskega nosilca 

ORODJE POTREBNO ZA VSE MODELE 

 
 

 
Namestitev pokrovov TV stenskega 
nosilca 

1) Na prelomnih točkah za nameščanje kablov 
zarežite v robove na spodnji strani pokrovov 
TV stenskega nosilca. 

 
Glejte različna imena delov za modele 
51884/51894 in 51885/51895. 
 
2) Pokrove TV stenskega nosilca z leve in desne 

strani namestite na nosilec (A). 
 

 
C. Namestitev pokrovov 

 
Namestitev pokrovov  

1) Pokrove z leve in desne strani namestite na 
TV stenski nosilec (A). 

 
Glejte različna imena delov in vsebino paketa za 
modele 51884/51894 in 51885/51895. 
 
 

 
Konec montaže. Odstranjevanje in demontažo izvedite v obratnem vrstnem redu. 
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7. PRILAGODITEV TV STENSKEGA NOSILCA IN TV SPREJEMNIKA 

 Nevarnost telesnih poškodb zaradi gibljivih delov izdelka: 

 
>> Med uporabo pazite, da vaši udi niso nameščeni neposredno med 
gibljivimi deli. 
>> Med uporabo izdelka upoštevajte njegovo mobilnost. To je lahko odmik 
od stene ali proti njej in vrtenje vstran. 

 

 Nevarnost materialne škode zaradi neprimernih pogojev okolja 

 
>> Okoli izdelka in celotnega sistema mora biti dovolj prostora, da je 
zagotovljena pravilna ventilacija in mobilnost. 

 

 
Prilagoditev TV stenskega nosilca in 
TV sprejemnika z ravnim zaslonom  

1) Če je potrebno, TV sprejemnik z ravnim 
zaslonom poravnajte vodoravno. 

2) Če je potrebno, TV sprejemnik z ravnim 
zaslonom poravnajte navpično. 
>> TV sprejemnik pridržite z eno roko in 
zrahljajte kolesce za prilagoditev M8. 
>> Prilagodite kot nagiba. 
>> Privijte kolesce za prilagoditev M8. 

 
Glejte različna imena delov in vsebino paketa 
za modele 51884/51894 in 51885/51895. 
 
 

5. ODGOVORNOST 
 
• Proizvajalec ni odgovoren za kakršne koli telesne poškodbe ali materialno škodo, 

ki nastane zaradi nepravilne montaže, uporabe ali vzdrževanja naprave, ki niso 
opisani v teh navodilih za uporabo. 

• Izdelka in njegovih delov ne spreminjajte in ne predelujte. 
• Uporaba naprave, ki ni navedena v teh navodilih ni dovoljena in povzroči 

neveljavnost garancije. 

6. VZDRŽEVANJE, ČIŠČENJE, SHRANJEVANJE IN TRANSPORT 
 
• Izdelek lahko vzdržuje samo profesionalni servis. 
• Zglobe izdelka zaščitite pred umazanijo ter jih redno mastite z lahkim strojnim 

oljem. 
• Za čiščenje uporabite suho in mehko krpo. Pazite, da ne pride do prask. 
• Za trdovratnejšo umazanijo uporabite rahlo navlaženo krpo. Pazite na delujoče 

kable! Ne uporabljajte nobenih čistilnih sredstev, ker lahko povzročijo poškodbe 
na materialu. Preprečite, da bi v izdelek zašla tekočina. 
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• Pazite, da pri premikanju delov naprave v vrtljive dele ne stisnete kakšnega dela 
telesa! 

• Redno pregledujte, da so vse pritrditve in vijaki varno nameščeni, če se zrahljajo 
pa jih ponovno privijte. Do zrahljanja lahko privede na primer pogosto 
premikanje. Pazite, da vijakov ne privijete premočno. 

• Izogibajte se nameščanju na mesta z visokimi temperaturami, vlago ali mesta ki 
se lahko zmočijo – enako velja tudi za čas med vzdrževanjem, čiščenjem, 
shranjevanjem in transportom. 

• Izdelek hranite izven dosega otrok in ga shranite na suhem mestu zaščitenim pred 
prahom! 

• Izvrtane luknje so po odstranitvi izdelka še vedno vidne. Po dolgotrajni uporabi 
lahko na mestu pritrditve ostane tudi viden madež. 

• Originalno embalažo shranite za namene transporta in da se izognete 
poškodbam. 

7. ODPRAVA NAPAK 
 
Težava Rešitev 
 
 
Kako preizkusiti kvaliteto 
zidu? 

Obremenitve za domačo uporabo urejajo različni 
Evropski standardi. 
>> Preverite debelino zidu in materiala pod tapeto. 
>> Vprašajte strokovnjaka. 

Katere luknje je potrebno 
izvrtati? 

>> Glejte 2. točko poglavja 4. 

Stenski nosilec je težko 
poravnati. 

>> Zaradi velikosti TV sprejemnika je lahko kot vrtenja 
manjši kot je navedeno. 

Ostala vprašanja >> Obrnite se na vašega prodajalca. 

8. TEHNIČNI PODATKI 
 
1. TEHNIČNI PODATKI ZA MODELA 51884 IN 51894 

Velikost TV sprejemnika: 17 – 42'' 
Velikost VESA plošče:  75x75 / 100x100 / 200x100/ 200x200 mm 
Obremenitev:   Največ 30 kg 
Kot nagiba:   +/- 20° 
Kot vrtenja VESA plošče: +/- 90° 
Kot vrtenja na vrtljivo roko: +/- 90° 
Barva:    51884: srebrna 
    51894: črna 
Razdalja od stene:  100 – 330 mm 
Dimenzije:   220 x 220 x 100 – 330 mm 
Teža:    1,3 kg 
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2. TEHNIČNI PODATKI ZA MODELA 51885 IN 51895 
Velikost TV sprejemnika: 17 – 42'' 
Velikost VESA plošče:  75x75 / 100x100 / 200x100/ 200x200 mm 
Obremenitev:   Največ 30 kg 
Kot nagiba:   +/- 20° 
Kot vrtenja VESA plošče: +/- 90° 
Kot vrtenja na vrtljivo roko: +/- 90° 
Barva:    51885: srebrna 
    51895: črna 
Razdalja od stene:  100 – 470 mm 
Dimenzije:   220 x 220 x 100 – 470 mm 
Teža:    1,76 kg 

9. INFORMACIJE O VESA STANDARDU 
 
Za uskladitev možnosti za pritrditev monitorjev, TV naprav in njihovih stojal ter 
stenskih nosilcev na uporabniku prijazen način, je VESA (Video Electronic Standard 
Association) opredelila 3 standarde zgoraj navedene uporabe. Z uporabo ustreznega 
VESA standarda, ki je naveden na vaši napravi ali v njenih navodilih za uporabo, in 
tehničnih podatkov, ki so navedeni v zgornjem poglavju “Tehnični podatki“, lahko 
določite možne točke pritrditve. Nekateri modeli omogočajo brezstopenjsko 
individualno pritrditev (na primer 300 x 300 mm za televizorje Sony). 
 
VESA razred Razdalja med luknjami za pritrditev sprejemnika 
MIS-D 75x75/ 100x100 mm 
MIS-E 200x100/ 200x200 mm 
MIS-F 400x200/ 400x400/ 600x200/600x400/ 800x400 mm  

10. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE 
 
Tega izdelka ni dovoljeno skupaj z gospodinjskimi odpadki. Odsluženi izdelek 
brezplačno vrnite proizvajalcu, na prodajno mesto ali javna zbirna mesta takšnih 
naprav. Podrobnosti za odstranjevanje urejajo ustrezni zakoni. Možni materiali za 
recikliranje se vnesejo v cikel recikliranja, da se iz njih pridobijo nove surovine.  
Na lokalnih zbirnih mestih se zbirajo naslednji materiali: 
• Odpadki iz stekla, plastike, odpadki iz kovine, pločevine in še več. 
 
Ta način recikliranja odpadkov pomembno prispeva k varovanju okolja. 
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GARANCIJSKI LIST 
 
 
 
 
Izdelek: TV stenski nosilec Goobay TV EasyScope Twin M 51885 
Kat. št.: 119 49 55 
 
Garancijska izjava:  
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki 
začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike 
Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.  
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili 
popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi 
neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z 
izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne 
izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na 
blagu. 
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta 
po preteku garancije. 
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-
Conrad-Strasse 1,  Nemčija. 
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 
66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.  
 
Prodajalec: ___________________________________________________________ 
 
Datum izročitve blaga in žig prodajalca: 
________________ 
 
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno 
izpolnjenim garancijskim listom. 
 

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje 
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 
248 
www.conrad.si, info@conrad.si 

http://www.conrad.si/
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