MONTÁŽNÍ NÁVOD

Návod k vybalení:
- opatrně otevřete krabici, vyndejte obsah a položte jej na karton nebo jinou podložku, abyste
si zboží prohlédli a vyloučili u něj poškození
- prohlédněte obsah krabice, abyste se ujistili, že máte všechny součástky nepoškozené.
Poškozené součástky nepoužívejte!
- před montáží si nejprve pečlivě přečtěte tento návod
Důležitá upozornění:
Instalujte a používejte tento přístroj s opatrností. Před montáží si pečlivě pročtěte návod a
postupujte po jednotlivých krocích. Během montáže pracujte s vhodným bezpečnostním
vybavením.
Prosím, kontaktuje kvalifikovaného řemeslníka:
- pokud tomuto návodu nerozumíte nebo máte obavy o vaši bezpečnost
- pokud si nejste jisti kvalitou vašich zdí
Nepoužívejte tento produkt k žádnému jinému účelu, než je zde uveden. Odmítáme všechny
reklamace, které jsou podány na základě špatné montáže, nevhodného užívání či použití
k jinému účelu, než je v návodu uvedeno.
POZOR!
Tento TV držák musí být použit na svislou stěnu. Pokud by tomu tak nebylo, mohl by
spadnout a způsobit poranění či škody.
Potřebné nářadí:
- 3/16“ vrták
- křížový šroubovák
- ½ bit
- vyhledávač trámů
- klíč na matice
- vodováha
POZOR!
Součástky dodávané v tomto balení nejsou vhodné k montáži na ocelové nosníky. Nářadí,
které není součástí dodávky si kupte ,prosím,ve specializovaném obchodě.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

(vložit tabulku s obrázky)

A1) horní kolejnička 1x, A2) spodní kolejnička 1 x, A3) boční kolejnička 2x A4) M6x12
šroub 4x, A5) podložka M6 – 4x A6) matka M6 – 4 x B) levý držák monitoru 1 x C) pravý
držák monitoru 1 x, D) šroub M5x15 – 4 x, E) šroub M6x30 – 4x, F) šroub M8x30 – 4 x, G)
M5 zajišťovací podložka 4 x, H) M6 zajišťovací podložka 4x, I) M8 zajišťovací podložka
4x, J) M5 podložka 4x, K) M6 podložka 4x, L) M8 podložka – 4x, M) M6/8 vymezovací
podložka 4x, N) M6/M8 podložka – 4x, O) šroub – 6x, P) hmoždinka do betonu – 6 x

Krok 1: Montáž rámu A
Nachystejte si horní kolejničku A1, spodní kolejničku A2 a boční kolejničky A3. Následně je
spojte, jak je ukázáno na obrázku, pomocí šroubků A4, podložek A5 a matiček A6.

Krok 2A: Montáž držáků na monitor na televizi s plochou zadní stranou
Ujistěte se, prosím, že průměr šroubů D, E, F pasuje k vašemu televizoru. Jakmile si jste jisti,
že máte správný průměr, řiďte se podle diagramu. Připevněte šrouby na televizor pomocí
odpovídajících zajišťovacích podložek G, H, I a podložek J, K, L. Ujistěte se, prosím, že
držáky monitoru B,C jsou svisle vycentrované.

Krok 2B: Montáž držáků na monitor na televizi, která nemá plochou zadní stranu
Ujistěte se, prosím, že průměr šroubů D, E, F pasuje k vašemu televizoru. Jakmile si jste jisti,
že máte správný průměr, řiďte se podle diagramu. Připevněte šrouby na televizor pomocí
odpovídajících zajišťovacích podložek G, H, I a podložek J, K, L. Ujistěte se, prosím, že
držáky monitoru B,C jsou svisle vycentrované.

Krok 3: Montáž držáku na stěnu
Cihla, beton
Použijte držák na stěnu A jako šablonu a poznačte si na zeď 6 děr. Tři v horní řadě a tři ve
spodní řadě. Ujistěte se, že díry máte zakreslené vodorovně a je mezi nimi místo minimálně
15, 24 cm. Podle těchto značek vyvrtejte do zdi díry, které budou hluboké minimálně 6, 35
cm. Do každé díry vsuňte hmoždinku a ujistěte se, že hmoždinka je ve zdi dobře zasazená.
Držák na stěnu upevněte do zdi pomocí 6 šroubů O a podložek N, jak je ukázáno v diagramu
2A.
Montáž do dřevěného trámu
Rám A musí být připevněn na dva trámy, které jsou od sebe vzdáleny minimálně 40,64 cm.
Dřevěné sloupky skryté ve zdi je vhodné identifikovat vyhledávačem sloupků (viz diagram
2B) a poznačit jejich okraje. Díry by měly být navrtány do středu sloupků. Navrtejte 6,35 cm
hluboké díry 3/16“ vrtákem. Použijte stěnový držák jako šablonu k poznačení děr na druhý
trám. Do poznačených míst navrtejte 6,35 cm hluboké díry. Držák připevněte na zeď pomocí
6 šroubů O a podložek N.

Krok 4: Montáž monitoru na držák
Pozor: ke zvednutí televizoru je potřeba dvou osob. Nejsme zodpovědni za případná zranění
či poškození výrobku. Zavěste držáky monitoru B,C na držák ve zdi A. Otáčejte obrazovkou
viz diagram 3A. Použijte šroubovák k pevnému dotažení šroubu. Poté bude televizor na
držáku připevněn viz diagramy 3A, 3Ba 3C.

