
EN Read the entire instruction manual before yoou start installation and assembly. If you have any questions regarding any of the 
instructions or warnings, please contact your local distributor for assistance.
CAUTION: Use with products heavier than the rated weights indicated may result in instability causing possible injury.
 • Mounts must be attached as specified in assembly instructions. Improper installation may result in damage or serious 
   personal injury.
 • Safety gear and proper tools must be used. This product should only be installed by professionals.
 • Make sure that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware 
   and components.
 • Use the mounting screws provided and DO NOT OVER TIGHTEN mounting screws.
 • This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from children.
 • This product is intended for indoor use only. Using this product outdoors could lead to product failure and personal injury.
IMPORTANT: Ensure that you have received all parts according to the component checklist prior to installation. If any parts are 
missing or faulty, telephone your local distributor for a replacement.
MAINTENANCE: Check that the bracket is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).

Nezačínejte s instalací, pokud jste si nepřečetli pokyny a varování uvedené v tomto popisu instalace a neporozuměli jim. V 
případě jakýchkoli dotazů ohledně pokynů nebo varování se obraťte na místního prodejce.
UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte uvedenou maximální nosnost. Může dojít k vážnému úrazu nebo k poškození majetku!
 • Tento nosný držák je určen k montáži a použití POUZE způsobem popsaným v tomto návodu.  Chybná instalace tohoto 
    výrobku může zapříčinit jeho poškození nebo vážné zranění osob.
 • Zkontrolujte, zda nosná plocha bezpečně unese toto vybavení, připevněné zařízení a díly.
 • Šrouby pevně utáhněte, nedotahujte je však příliš pevně. Příliš pevné utažení šroubů může poškodit monitor.
 • Tento výrobek je určen pouze k použití ve vnitřním prostředí. Použití výrobku ve venkovním prostředí může vést k poškození 
    výrobku a způsobit zranění osob.
DŮLEŽITÉ: Před instalací držáku ověřte podle seznamu dílů, zda jste obdrželi všechny díly. Pokud některé díly chybí nebo 
jsou vadné, obraťte se telefonicky na místního prodejce, aby je dodal nebo vyměnil.
ÚDRŽBA: V pravidelných intervalech (alespoň jednou za tři měsíce) kontrolujte, zda je držák zajištěn a zda je jeho použití 
bezpečné.
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SK Nezačínajte s inštaláciou, pokiaľ ste si neprečítali pokyny a varovania uvedené v tomto popise inštalácie a neporozumeli ste 
im. V prípade akýchkoľvek dotazov ohľadne pokynov alebo varovania sa obráťte na miestneho predajcu
UPOZORNENIE: Neprekračujte uvednú maximálnu nosnosť. Môže dôjsť k vážnemu úrazu alebo k poškodeniu majetku!
 • Tento nosný držiak je určený k montáži a použite ho IBA spôsobom popísaným v tomto návode.  Chybná inštalácia tohto 
    výrobku môže zapríčiniť jeho poškodenie alebo vážne zranenie osôb.
 • Skontrolujte, či nosná plocha bezpečne unesie toto vybavenie, pripevnené zariadenie a diely.
 • Vybavenie vždy zdvíhajte a umiestňujte s pomocou druhej osoby, alebo použite mechanické zdvíhacie zariadenie.
 • Skrutky pevne utiahnite, nedoťahujte ich však príliš pevne. Príliš pevné utiahnutie skrutiek môže poškodiť monitor.
 • Tento výrobok je určený len k použitiu vo vnútornom prostredí. Použitie výrobku vo vonkajšom prostredí môže viesť k 
    poškodeniu výrobku a spôsobiť zranenie osôb.
DÔLEŽITÉ: Pred inštaláciou držiaku si overte podľa zoznamu dielov, či ste dostali všetky diely. Pokiaľ niektoré diely chýbajú 
alebo sú poškodené, obráťte sa telefonicky na miestneho predajcu, aby ich dodal alebo vymenil.
ÚDRŽBA: V pravidelných intervaloch (aspoň raz za tri mesiace) skontrolujte, či je držiak zaistený a či je jeho použitie 
bezpečné.
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