
 

Návod k inštalácii stropného držiaka LCD a Plazma TV
 
 
 
UPOZORNENIE: Odporúčame, aby tento výrobok inštaloval iba odborník. Nezodpovedáme za škody spôsobené nesprávnym 
zostavením, inštaláciou alebo použitím. V prípade akýchkoľvek pochybností kontaktujte špecialistu predaja a požiadajte o pomoc.  
 
DÔLEŽITÉ! 
• Z bezpečnostných dôvodov musí strop alebo montážna plocha uniesť hmotnosť držiaka i vlastné zobrazovacie jednotky; 
konštrukcia steny musí byť posilnená, pokiaľ jej nosnosť nie je dostatočná. 
• Inštaláciu musia vykonávať aspoň dve osoby. Za žiadnych okolností sa nepokúšajte vykonávať inštaláciu sami. 
• Uistite sa, že v montážnej ploche nevedú žiadne elektrické káble, vodovodné trúbky alebo plynové rozvody. 
Náradie potrebné k inštalácii: 
• Krížový skrutkovač 
• Elektrická alebo ručná vŕtačka 
• Rehtačkový skrutkovač s adaptérom 1/2” (13 mm) 

• Vrták 1/8” (3 mm) + vyhľadávač stĺpikov (inštalácia do 
 sadrokartóna) 
• Murársky vrták 5/16” (8 mm) (inštalácia do betónu) 

 
 Skontrolujte, či spolu s držiakom bolo dodané celé príslušenstvo – sada obsahuje nasledujúce diely: 

(A) Kotevná skrutka M8x63 X 4  (B) Hmoždinka do betónu X4  (C) Podložka kotevnej skrutky  X 4   

(D) Malá rozperná vložka X 4 (E) Veľká rozperná vložka X 4   (F) M6 Podložka X 4  

(G) Skrutka M4x12 X 4  (H) Skrutka M4x30 X 4  (I) M4 Poistná podložka X 4 

(J) Skrutka M5x12 X 4  (K) Skrutka M5x30 X 4   (L) M5 Poistná podložka X 4 

(M) Skrutka M6x12 X 4  (N) Skrutka M6x35 X 4  (O) M6 Poistná podložka X 4 

(P) Skrutka M8x16 X 4  (Q) Skrutka M8x40 X 4   (R) M8 Poistná podložka X 4  

Inštalácia stropného držiaka 
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Nastavte tyč stropného závesu na požadovanú dĺžku. 

Skompletizujte držiak, ako ukazuje 
obrázok. 

Pripojte stropný úchyt ku stropu pomocou vrutov do sadrokartóna. 
Pri inštalácii na betónový strop použite tiež hmoždinky do betónu. 
 
DÔLEŽITÉ: Pokiaľ neinštalujete držiak na betónový strop, musíte vŕtať 
priamo do dreveného stropného nosníka alebo iného vhodného nosníka. 

Príslušné kratšie skrutky / poistné podložky / podložky 

Obrazovka so 
zaoblenou zadnou 
stranou 

Obrazovka 
s plochou 
zadnou stranou 

Príslušné dlhšie skrutky / poistné podložky / podložky 

 

Obrazovka so 
zaoblenou 
zadnou stranou 

 

Obrazovka 
s plochou 
zadnou  stranou 

 Nepoužívajte podložky M6 (F) v kombinácii so skrutkami M8 (P alebo Q). 

Zaveste obe konzoly spolu s TV 
obrazovkou na stropný držiak. Ak 
chcete obrazovku nakloniť, 
utiahnite alebo povoľte gombík 
nakláňania.  

Pre zvýšenie bezpečnosti 
dotiahnite skrutky. 
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