
VÝKLOPNÝ DRŽÁK 
NA STĚNU

PRO LCD, PLAZMOVÉ A LED DISPLEJE

NÁVOD K OBSLUZE

TECHNICKÉ PARAMETRY
Velikost displeje: 26” až 50”
Maximální zatížení: 60 kg
Montážní rozměr: Max. 600 mm x 400 mm 
Náklon: 15° dolů
Tloušťka: 2,3 cm

OBSAH BALENÍ
 Horní závěsná lišta (×1)

 Spodní závěsná lišta (×1)

 Levá plastová bočnice (×1)

 Pravá plastová bočnice (×1)

 Montážní závěs (×2)

 Návod k použití (×1)

 Sada upevňovacího 
materiálu (×1)

VAROVÁNÍ

a	Než začnete s montáží, přečtěte si tento návod. Pokud si 
nejste jisti některou částí montáže, obraťte se na profesionální 
instalační firmu. Nesprávná instalace může způsobit škodu 
nebo zranění.

b	Stěna nebo jiná nosná struktura musí být schopna unést 
společnou hmotnost držáku a displeje, pokud nevyhovuje, 
musí být zesílena.

c	Před vrtáním do stěny se ujistěte, že neobsahuje potrubí, 
vedení ani jiné nebezpečné struktury v místě zavěšení.

d	Musí být použit bezpečnostní závěs a správné nářadí. 
Neuposlechnutí může vést ke vzniku škody nebo zranění.

e	K instalaci jsou nutné nejméně dvě osoby. Za žádných 
okolností se nepokoušejte o instalaci sami.

f	Postupujte podle všech pokynů k displeji, týkajících se jeho 
větrání a umístění. Další informace naleznete v návodu 
k příslušnému zobrazovači.

 UPOZORNĚNÍ: Tento držák je určen pouze pro displeje do 
hmotnosti 60 kg. Použití s přístrojem větší hmotnosti může 
způsobit nestabilitu držáku a zranění.

POŽADOVANÉ NÁŘADÍ

 Křížový šroubovák

 Klíč 13 mm

 Vrtačka

 Pro suché příčky vrták 6 mm a vyhledávač výztuh

 Pro betonové stěny vrták 10 mm do betonu

 Vodováha

SADA UPEVŇOVACÍHO MATERIÁLU
(A) kotevní šroub M8 x 63 (x4)

(B) podložka kotevního šroubu (x4)

(C) hmoždinka do betonu (x4)

(D) šroub M4 x 12 (x4)

(E) šroub M4 x 20 (x4)

(F) šroub M6 x 12 (x4)

(G) šroub M6 x 30 (x4)

(H) šroub M8 x 12 (x4)

(I) šroub M8 x 30 (x4)

(J) podložka M6 (x4)

(K) distanční podložka (x8)

(L) dlouhý imbusový klíč (x1)

SESTAVENÍ
Sestavte rám závěsné lišty opatrným naklapnutím pravé a levé 
plastové bočnice na horní a spodní lištu podle obrázku (viz Obr. 1). Na 
žádnou část netlačte silou, může dojít k poškození plastových dílů.

Obr. 1

INSTALACE
Část 1A – Montáž na suchou příčku (sádrokarton)

DŮLEŽITÉ! Z bezpečnostních důvodů musí být lehká příčka 
vyztužena nejméně dvěma dřevěnými trámky ve vzdálenosti 
nejméně 40 cm. Trámky musejí být schopné unést společnou 
hmotnost držáku a displeje.

a	Použijte vhodný vyhledávač trámů, kterým vyhledáte polohu 
dvou sousedních trámků k instalaci. Vyznačte si oba okraje 
trámků pro přesné určení středu.

POZNÁMKA: Je nutné vyhledat přesný střed každého trámku, 
aby nedošlo k prasknutí dřeva.

b	Položte sestavený rám závěsné lišty na stěnu přes vyznačené 
trámky. Ujistěte se, že je vodorovně.

c	Zatímco druhá osoba drží rám ve zvolené poloze, vyznačte 
si čtyři místa (po dvou na každém trámku) pro montáž (viz 
Obr. 2).

d	Odstraňte rám a vyvrtejte otvory 6 mm v označených místech.
e	Umístěte rám zpět na stěnu a upevněte jej pomocí přiložených 

kotevních šroubů (A) a podložek (B) (viz Obr. 3). Tyto šrouby 
nepřetáhněte ani neuvolňujte rám před utažením šroubů. 
Zkontrolujte, zda zůstal rám ve vodorovné poloze i po utažení 
šroubů.

Obr. 2 Obr. 3

Část 1B – Montáž na stěnu (betonovou)

DŮLEŽITÉ! Z bezpečnostních důvodů musí být stěna schopná 
unést společnou hmotnost držáku a displeje. Výrobce nepřijímá 
žádnou odpovědnost za škody způsobené nedostatečnou 
nosností stěn.

a	Položte rám závěsné lišty 
opět na stěnu do požadované 
polohy. Ujistěte se, že je 
vodorovně.

b	Zatímco druhá osoba drží rám 
ve zvolené poloze, vyznačte 
si čtyři místa pro montáž (viz 
Obr. 4).

Obr. 4

Část 1B – Montáž na stěnu (pokračování)
c	Odstraňte rám a vyvrtejte otvory 10 mm v označených 

místech. Odstraňte všechen prach z otvorů.
d	Vložte hmoždinky (C) do otvorů 

tak, aby byly v rovině s povrchem 
stěny (viz Obr. 5). Pokud je to 
nutné, použijte k zatlačení 
hmoždinek kladivo.

POZNÁMKA: Pokud je 
betonová stěna pokryta omítkou 
nebo sádrokartonem apod., 
hmoždinky musejí být zasunuty 
zcela do otvorů tak, aby byly 
v rovině s betonem.

e	Umístěte rám zpět 
f	na stěnu a upevněte jej pomocí 
g	přiložených kotevních šroubů (A) 

a podložek (B) (viz Obr. 3). Tyto 
šrouby nepřetáhněte ani neuvolňujte rám před utažením 
šroubů. Zkontrolujte, zda zůstal rám ve vodorovné poloze i po 
utažení šroubů.

Část 2 – Nasazení montážních závěsů na displej

DŮLEŽITÉ! Této části instalace věnujte zvýšenou pozornost. 
Nepokládejte displej obrazovkou dolů, hrozí poškrábání 
povrchu obrazovky.

POZNÁMKA: S výrobkem se dodává větší množství šroubů 
různých průměrů a délek, které pokrývají široký rozsah modelů 
displejů. Nebudou použity všechny součásti dodané sady. 
Pokud v sadě nenaleznete potřebné šrouby, obraťte se pro další 
informace na výrobce displeje.
a	Podle návodu a zadní části displeje vyberte šrouby vhodné 

délky:
A	Pokud je zadní kryt displeje plochý a montážní otvory leží 

v rovině krytu, použijte kratší šrouby (D, F nebo H) ze sady.
B	Pokud je zadní kryt displeje oblý nebo obsahuje výstupky 

a prohlubně nebo jsou montážní otvory zahloubené, 
použijte delší šrouby (E, G nebo I) a případně distanční 
podložky (K).

Obr. 5

Část 2 – Nasazení montážních závěsů na displej (pokračování)
b	Určete správný průměr šroubů opatrným vyzkoušením každé 

velikosti (M4, M6 a M8) ze sady. Na šrouby netlačte – pokud 
cítíte odpor, okamžitě zkoušku ukončete a použijte menší 
průměr. 

Obr. 6Displej se zaobleným nebo 
nerovným zadním krytem.

Displej s rovným zadním 
krytem.

c	Upevněte montážní závěsy na zadní část displeje pomocí 
šroubů vybraných v krocích 1 a 2 (viz Obr. 6):
A	Pokud používáte šrouby M4 nebo M6, použijte i podložky 

M6 (J). Šrouby M8 podložky nevyžadují.
B	Pokud používáte delší šrouby na displej s nerovným zadním 

povrchem, budete patrně potřebovat i distanční podložky 
(K). Podle potřeby použijte jednu nebo i dvě podložky na 
sobě. Podložky použijte, pokud je to nutné.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že jsou montážní závěsy nasazeny 
vyklápěcím mechanismem ven podle obrázku (viz Obr. 7). 
Vyklápěni jinak nebude pracovat.

Obr. 7

Naklápěcí 
mechanismus

Naklápěcí 
mechanismus

Část 3 – Konečné sestavení
a	Zkontrolujte, že jej vyklápěcí mechanismus dotažen. Můžete 

jej upravovat pomocí dlouhého imbusového klíče (L) ze sady 
upevňovacího materiálu.

Část 3 – Konečné sestavení (pokračování)
b	S pomocí další osoby opatrně zvedněte displej a nasaďte jej 

do držáku. Nepouštějte jej dříve, dokud nejsou montážní 
závěsy bezpečně zaháknuté za rám závěsné lišty.

c	Zkontrolujte správnou činnost bezpečnostních zámků 
jemným nadzvednutím displeje. Nemělo by být možné displej 
nadzvednout z držáku.

d	Pokud potřebujete displej sejmout ze stěny, zatáhněte za 
plastové pojistky na spodní straně montážních závěsů dolů 
a pak dopředu (směrem od stěny), bezpečnostní zámek 
se uvolní. S pomocí další osoby opatrně zvedněte displej 
a sejměte jej z držáku. Vraťte pojistky do původní polohy jejich 
zatažením dolů a zatlačením zpět dozadu.

OBSLUHA A NASTAVENÍ 

a	Pokud chcete změnit úhel displeje, přidržte displej jemně 
na místě a uvolněte mechanismus dlouhým imbusovým 
klíčem (L) ze sady (viz Obr. 8). Změňte polohu displeje do 
požadované a mechanismus znovu utáhněte. Pokud je displej 
v nevyklopené poloze, je nutné na něj jemně zatlačit, aby se 
mohl pohybovat. Displej nepouštějte, dokud nejsou oba 
mechanismy správně utažené.

b	Pravidelně čistěte držák suchým hadrem. Pravidelně 
kontrolujte šrouby a stav všech částí, zda nedošlo k uvolnění 
spojů nebo jinému poškození. V případě potřeby šrouby 
utáhněte.

Obr. 8
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VÝKLOPNÝ DRŽIAK 
NA STENU

PRE LCD, PLAZMOVÉ A LED DISPLEJE

NÁVOD NA OBSLUHU

TECHNICKÉ PARAMETRE
Veľkosť displeja: 26” až 50”
Maximálne zaťaženie: 60 kg
Montážny rozmer: Max. 600 mm x 400 mm
Sklon: 15° dole
Hrúbka: 2,3 cm

OBSAH BALENIA
 Horná závesná lišta (×1)

 Spodná závesná lišta (×1)

 Ľavá plastová bočnica (×1)

 Pravá plastová bočnica (×1)

 Montážny záves (×2)

 Návod na použitie (×1)

 Súprava upevňovacieho 
materiálu (×1)

VAROVANIA

a	Skôr ako začnete s montážou, prečítajte si tento návod. 
Ak si nie ste istí niektorou časťou montáže, obráťte sa na 
profesionálnu inštalačnú firmu. Nesprávna inštalácia môže 
spôsobiť škodu alebo zranenie.

b	Stena alebo iná nosná štruktúra musí byť schopná uniesť 
spoločnú hmotnosť držiaka a displeja, ak nevyhovuje, musí byť 
zosilnená.

c	Pred vŕtaním do steny sa uistite, že neobsahuje potrubie, 
vedenie ani iné nebezpečné štruktúry v mieste zavesenia.

d	Musí byť použitý bezpečnostný záves a správne náradie. 
Neposlúchnutie môže viesť k vzniku škody alebo zranenia.

e	Pre inštaláciu sú nutné najmenej dve osoby. Za žiadnych 
okolností sa nepokúšajte o inštaláciu sami.

f	Postupujte podľa všetkých pokynov k displeju, týkajúcich 
sa jeho vetrania a umiestnenia. Ďalšie informácie nájdete 
v návode k príslušnému zobrazovaču.

 UPOZORNENIE: Tento držiak je určený iba pre displeje do 
hmotnosti 60 kg. Použitie s prístrojom väčšej hmotnosti môže 
spôsobiť nestabilitu držiaka a zranenie.

POŽADOVANÉ NÁRADIE

 Krížový skrutkovač

 Kľúč 13 mm

 Vŕtačka

 Pre suché priečky vrták 6 mm a vyhľadávač výstuh

 Pre betónové steny vrták 10 mm do betónu

 Vodováha

SÚPRAVA UPEVŇOVACIEHO MATERIÁLU
(A) kotviaca skrutka M8 x 63 (x4)

(B) podložka kotviacej skrutky (x4)

(C) príchytka do betónu (x4)

(D) skrutka M4 x 12 (x4)

(E) skrutka M4 x 20 (x4)

(F) skrutka M6 x 12 (x4)

(G) skrutka M6 x 30 (x4)

(H) skrutka M8 x 12 (x4)

(I) skrutka M8 x 30 (x4)

(J) podložka M6 (x4)

(K) dištančná podložka (x8)

(L) dlhý imbusový kľúč (x1)

ZOSTAVENIE
Zostavte rám závesnej lišty opatrným naklapnutím pravej a ľavej 
plastovej bočnice na hornú a spodnú lištu podľa obrázka (pozri 
Obr. 1). Na žiadnu časť netlačte silou, môže dôjsť k poškodeniu 
plastových dielov.

Obr. 1

INŠTALÁCIA
Časť 1A – Montáž na suchú priečku (sadrokartón)

DÔLEŽITÉ! Z bezpečnostných dôvodov musí byť ľahká priečka 
vystužená najmenej dvoma drevenými trámikmi vo vzdialenosti 
najmenej 40 cm. Trámiky musia byť schopné uniesť spoločnú 
hmotnosť držiaka a displeja.

a	Použite vhodný vyhľadávač trámov, ktorým vyhľadáte polohu 
dvoch susedných trámikov pre inštaláciu. Vyznačte si oba 
okraje trámikov pre presné určenie stredu.

POZNÁMKA: Je nutné vyhľadať presný stred každého trámika, 
aby nedošlo k prasknutiu dreva.

b	Položte zostavený rám závesnej lišty na stenu cez vyznačené 
trámiky. Uistite sa, že je vodorovne.

c	Zatiaľ čo druhá osoba drží rám vo zvolenej polohe, vyznačte si 
štyri miesta (po dvoch na každom trámiku) pre montáž (pozri 
Obr. 2).

d	Odstráňte rám a vyvŕtajte otvory 6 mm v označených 
miestach.

e	Umiestnite rám späť na stenu a upevnite ho pomocou 
priložených kotviacich skrutiek (A) a podložiek (B) (pozri 
Obr. 3). Tieto skrutky nepretiahnite ani neuvoľňujte rám 
pred dotiahnutím skrutiek. Skontrolujte, či zostal rám vo 
vodorovnej polohe aj po dotiahnutí skrutiek.

Obr. 2 Obr. 3

Časť 1B – Montáž na stenu (betónovú)

DÔLEŽITÉ! Z bezpečnostných dôvodov musí byť stena 
schopná uniesť spoločnú hmotnosť držiaka a displeja. 
Výrobca neprijíma žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené 
nedostatočnou nosnosťou stien.

a	Položte rám závesnej lišty 
opäť na stenu do požadovanej 
polohy. Uistite sa, že je 
vodorovne.

b	Zatiaľ čo druhá osoba drží rám 
vo zvolenej polohe, vyznačte si 
štyri miesta pre montáž (pozri 
Obr. 4).

Obr. 4

Časť 1B – Montáž na stenu (pokračovanie)
c	Odstráňte rám a vyvŕtajte otvory 10 mm v označených 

miestach. Odstráňte všetok prach z otvorov.
d	Vložte príchytky (C) do otvorov 

tak, aby boli v rovine s povrchom 
steny (pozri Obr. 5). Ak je to 
nutné, použite na zatlačenie 
príchytiek kladivo.

POZNÁMKA: Ak je betónová 
stena pokrytá omietkou alebo 
sadrokartónom a pod., príchytky 
musia byť zasunuté úplne do 
otvorov tak, aby boli v rovine 
s betónom.

e	Umiestnite rám späť 
f	na stenu a upevnite ho 

pomocou 
g	priložených kotviacich skrutiek 

(A) a podložiek (B) (pozri Obr. 3). Tieto skrutky nepretiahnite 
ani neuvoľňujte rám pred dotiahnutím skrutiek. 
Skontrolujte, či zostal rám vo vodorovnej polohe aj po 
dotiahnutí skrutiek.

Časť 2 – Nasadenie montážnych závesov na displej

DÔLEŽITÉ! Tejto časti inštalácie venujte zvýšenú pozornosť. 
Neklaďte displej obrazovkou dole, hrozí poškrabanie povrchu 
obrazovky.

POZNÁMKA: S výrobkom sa dodáva väčšie množstvo skrutiek 
rôznych priemerov a dĺžok, ktoré pokrývajú široký rozsah modelov 
displejov. Nebudú použité všetky súčasti dodanej súpravy. Ak 
v súprave nenájdete potrebné skrutky, obráťte sa ohľadom ďalších 
informácií na výrobcu displeja.
a	Podľa návodu a zadnej časti displeja vyberte skrutky vhodnej 

dĺžky:
A	Ak je zadný kryt displeja plochý a montážne otvory ležia 

v rovine krytu, použite kratšie skrutky (D, F alebo H) zo 
súpravy.

B	Ak je zadný kryt displeja oblý alebo obsahuje výstupky 
a priehlbne alebo sú montážne otvory zahĺbené, 
použite dlhšie skrutky (E, G alebo I) a prípadne dištančné 
podložky (K).

Obr. 5

Časť 2 – Nasadenie montážnych závesov na displej (pokračovanie)
b	Určte správny priemer skrutiek opatrným vyskúšaním každej 

veľkosti (M4, M6 a M8) zo súpravy. Na skrutky netlačte – ak 
cítite odpor, okamžite skúšku ukončite a použite menší 
priemer. 

Obr. 6Displej so zaobleným alebo 
nerovným zadným krytom.

Displej s rovným zadným 
krytom.

c	Upevnite montážne závesy na zadnú časť displeja pomocou 
skrutiek vybraných v krokoch 1 a 2 (pozri Obr. 6):
A	Ak používate skrutky M4 alebo M6, použite aj podložky M6 

(J). Skrutky M8 podložky nevyžadujú.
B	Ak používate dlhšie skrutky na displej s nerovným zadným 

povrchom, budete zrejme potrebovať aj dištančné podložky 
(K). Podľa potreby použite jednu alebo aj dve podložky na 
seba. Podložky použite, ak je to nutné.

POZNÁMKA: Uistite sa, že sú montážne závesy nasadené 
vyklápacím mechanizmom von podľa obrázka (pozri Obr. 7). 
Vyklápanie inak nebude pracovať.

Obr. 7

Naklápací 
mechanizmus

Naklápací 
mechanizmus

Časť 3 – Konečné zostavenie
a	Skontrolujte, že je vyklápací mechanizmus dotiahnutý. Môžete 

ho upravovať pomocou dlhého imbusového kľúča (L) zo 
súpravy upevňovacieho materiálu.

Časť 3 – Konečné zostavenie (pokračovanie)
b	S pomocou ďalšej osoby opatrne zdvihnite displej a nasaďte 

ho do držiaka. Nepúšťajte ho skôr, pokým nie sú montážne 
závesy bezpečne zahákované za rám závesnej lišty.

c	Skontrolujte správnu činnosť bezpečnostných zámkov 
jemným naddvihnutím displeja. Nemalo by byť možné displej 
naddvihnúť z držiaka.

d	Ak potrebujete displej zložiť zo steny, zatiahnite za plastové 
poistky na spodnej strane montážnych závesov dole a potom 
dopredu (smerom od steny), bezpečnostný zámok sa uvoľní. 
S pomocou ďalšej osoby opatrne zdvihnite displej a zložte ho 
z držiaka. Vráťte poistky do pôvodnej polohy ich zatiahnutím 
dole a zatlačením späť dozadu.

OBSLUHA A NASTAVENIE 

a	Ak chcete zmeniť uhol displeja, pridržte displej jemne na 
mieste a uvoľnite mechanizmus dlhým imbusovým kľúčom 
(L) zo súpravy (pozri Obr. 8). Zmeňte polohu displeja do 
požadovanej a mechanizmus znovu dotiahnite. Ak je displej 
v nevyklopenej polohe, je nutné naň jemne zatlačiť, aby sa 
mohol pohybovať. Displej nepúšťajte, pokým nie sú oba 
mechanizmy správne dotiahnuté.

b	Pravidelne čistite držiak suchou handrou. Pravidelne 
kontrolujte skrutky a stav všetkých častí, či nedošlo k uvoľneniu 
spojov alebo inému poškodeniu. V prípade potreby skrutky 
dotiahnite.

Obr. 8
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