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UCHWYT SKOŚNY 1732/56 
 
Do zainstalowania wersji stojącej należy wykorzystać zestaw z 
podstawą skośna nr ref. 1732/56, oraz uchwyt o nr ref. 1732/956. 
Należy wykonać następujące czynności: 

- Umieścić dołączone do zestawu 4 samoprzylepne 
gumowe podkładki w odpowiednich zagłębieniach pod 
podstawą skośną (Rys. 2). 

- Przymocować uchwyt mocujący wkrętami α (Rys. 1). 
- Podłączyć przewody wtyczki do odpowiednich zacisków 

uchwytu (Rys. 1). 
- Wyciągnąć zapinkę A znajdującą się w module 

videomonitora (Rys. 1). 
- Przyłożyć videomonitor do uchwytu i przymocować przez 

wepchnięcie zapinki A do środka (Rys. 1). 
- Podłączyć przewody układu do odpowiednich zacisków 

gniazda. 

 
 
MONTAŻ MODUŁU VIDOEMONITORA Z UNIFONEM 
 
Do zainstalowania wersji stojącej należy wykorzystać zestawy z 
podstawą skośną nr ref. 1732/56, oraz uchwyt 1732/956 do modułu 
videomonitora i z podstawą skośną nr ref. 1132/50 do unifonu. 
Należy wykonać następujące czynności: 

- Umieścić dołączone do zestawu 4 samoprzylepne 
gumowe podkładki w odpowiednich zagłębieniach pod 
podstawą skośną (Rys. 4). 

- Połączyć dwie podstawy skośne do wersji stojących w taki 
sposób, by moduł videomonitora znalazł się po lewej 
stronie. 
Kontynuować montaż przykręcając dwie płaskie płytki G i 
H (przy użyciu wkrętów β) znajdujące się po stronie 
czołowej, umieszczając przekładkę dystansową z tyłu. 
W celu umieszczenia płytek w odpowiednim położeniu w 
miejscach a, b, c, d na odpowiednich ścianach należy 
uprzednio wybić otwory, tak samo jak w płytkach g i h, 
gdzie należy przymocować przekładkę dystansową L 
(wkręty γ). 

- Przymocować uchwyt mocujący videomonitora i podstawę 
unifonu do odpowiednich podstawek skośnych 
znajdującymi się w zestawie wkrętami, zgodnie z 
wcześniejszymi wyjaśnieniami. 

- Podłączyć przewody wtyczki do odpowiednich przyłączy. 

- W celu wykonania połączeń pomiędzy modułem video, a 
unifonem należy postępować zgodnie ze wskazówkami 
przedstawionymi na Rys. 5, uprzednio wybijając otwory w 
miejscach e i f ścianek stojaków. 

- Wyciągnąć zapinkę A znajdującą się w module 
videomonitora. 

- Przyłożyć videomonitor do uchwytu i przymocować przez 
wepchnięcie zapinki A do środka. 

- Przymocować unifon do podstawy. 
- Podłączyć przewody układu do odpowiednich przyłączy 

gniazd. 
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Dyspozycja dotycząca uŜywania sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
w krajach Unii Europejskiej. 
 

Ten symbol umieszczony na produkcie, na opakowaniu lub w instrukcji obsługi, oznacza, Ŝe urządzenie 
nie powinno być wyrzucane, tak jak zwykłe odpady lecz oddawane do odpowiedniego punktu 
skupu/punktu zbioru zuŜytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych działających w systemie 
recyklingu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  
{D.U. z 2005 r. nr 180, poz. 1494 i 1495}  
Postępowanie zgodnie z powyŜszymi wskazówkami pozwala ustrzec się potencjalnych, negatywnych 

konsekwencji dla środowiska i zdrowia człowieka wynikających ze złego składowania i przetwarzania zuŜytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. (WEEE). 
Jeśli jest to moŜliwe proszę wyjąc z urządzenia baterie i/lub akumulatory i przekazać je do punków zbiórki zgodnie z 
obowiązującymi wymaganiami. Przestrzeganie powyŜszych zasad  związanych z recyklingiem zuŜytego sprzętu i materiałów 
pozwala utrzymać zasoby i surowce naturalne. 
 
 

Z dnia 01.06.2010


