
NÁVOD K POUŽITIU PLB-41 

Text v tomto návode je odkazom k obrázkom v pôvodnom návode, ktorý je priložený vo vnútri 
krabice. 

 
 

NÁVOD  INŠTALÁCIE 
NÁSTENNÉHO DRŽIAKU LCD A PLAZMA TV 

 
Tento výrobok je určený k inštalácii LCD a plazma vážiacich maximálne 75 kg, a to na vertikálnu pevnú stenu.  
Bezpečnostné varovanie: Skontrolujte, či niektoré súčasti nechýbajú alebo nie sú poškodené. Nikdy 
nepoužívajte poškodené súčasti. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť škodu alebo vážny úraz. 
Poznámka: Priložené príslušenstvo je určené k inštalácii na stenu. Pokiaľ ste si neistí, z akého materiálu je vaša 
stena, poraďte sa s odborníkom. O správnej inštalácii na iné typy stien sa prosím poraďte s odborníkom na 
technické vybavenie či inštaláciu. Dodané príslušenstvo nie je určené pre oceľ. 
Zakázaná inštalácia: Neinštalujte do stien zo sadrokartónu či panelových stien. 

 
a) závesná doska x1 
 
 

b) TV konzola x2 c) Podložka 
M4/M5/M6/M8 x4 

d) 6 mm kotevná skrutka 
x6 

e) hmoždinka x6 
 
 

f) zaisťovacia tyč x1 g) skrutka so šesťhrannou 
hlavou M4x30 mm x4 

h) podložka pre kotevnú 
skrutku x6 
 

i) plastová rozperná 
vložka x4 

j) skrutka so šesťhrannou 
hlavou M8x25 mm x4 

k) skrutka so šesťhrannou 
hlavou M8x40 mm x4 

m) skrutka 
so šesťhrannou hlavou 
M5x30 mm x4 

n) skrutka so šesťhrannou 
hlavou M6x30 mm x4 

DODANÉ SÚČASTI: Dodané spojovacie súčasti sú 
určené výhradne pre tento výrobok. Iné spojovacie 
súčasti je zakázané s týmto výrobkom používať. 
Pokiaľ akékoľvek súčasti chýbajú alebo sú poškodené, 
požiadajte o inštaláciu špecializovaného majiteľa 
licencie. 

 
 

1) INŠTALÁCIA NA STENU 
Poznámka: tento výrobok je nutné inštalovať na stenu z tehiel, betónu, tvrdého dreva či 
s drevenými stĺpikmi.  
 
1a. INŠTALÁCIA NA STENY Z TEHIEL A BETÓNOVÝCH BLOKOV: Závesnú dosku (a) 
použite ako šablónu pre vyznačenie 6 otvorov na stene: tri v oblasti medzier v hornom rade a tri v 
spodnom rade. Uistite sa, že tieto otvory sú v rovine a medzi každými dvoma otvormi je vzdialenosť 
aspoň 200 mm. Prevŕtajte tieto otvory pomocou 10 mm vrtáka do muriva aspoň do hĺbky 60 mm. Do 
každého otvoru vložte hmoždinku (e). Pripevnite závesnú dosku na stenu pomocou 6 kotevných 
skrutiek (d) a 6 podložiek pre kotevné skrutky (h). 
 
1b. INŠTALÁCIA NA STENY Z TVRDÉHO DREVA: Závesná doska (a) MUSÍ byť inštalovaná 
na dvoch drevených stĺpikoch. Pomocou vysoko kvalitného detektora stĺpikoch lokalizujte tri 
susedné stĺpiky. Je vhodné pomocou malého vrtáka alebo tenkého klinca overiť, kde sa stĺpiky 
nachádzajú, viď Obr. 1-A. Pomocou 4 mm vrtáka prevŕtajte v požadovanej výške každého stĺpiku 3 



mm hlboké otvory. Závesnú dosku (a) použite ako šablónu pre vyznačenie pozície druhého otvoru v 
každom stĺpiku. Tieto otvory tiež prevŕtajte pomocou 4 mm vrtáka. Pripevnite závesnú dosku na stenu 
pomocou 4 kotevných skrutiek (d) a 4 podložiek pre kotevné skrutky (h). Skontrolujte, či je závesná 
doska orientovaná tak, že rovný povrch uprostred dosky je oproti stene, viď Obr. 1-B. 
Poznámka: Pokiaľ inštalujete držiak na stenu z tvrdého dreva, nepoužívajte žiadne hmoždinky. 

Obr. 1-A       Obr. 1-B 
 
 
 
 

2) NASADENIE TELEVÍZIE 
2. NASAĎTE TV KONZOLY DO ZADNEJ STRANY VAŠEJ LCD ČI PLAZMOVEJ 
TELEVÍZIE: Uistite sa, že obe TV konzoly (b) sú nasadené v rovnakej vzdialenosti od hornej hrany 
televízie a sú čo najbližšie ku stredu, viď Obr. 2-A. Skrutky M4, M5, M6 a M8 sú priložené. Plastové 
rozperné vložky (i) sú priložené a určené k použitiu s montážnymi skrutkami M4, M5, M6 a M8 pre 
TV so zaoblenou zadnou stranou, viď Obr. 2-B. Pokiaľ inštalujete televíziu s plochou zadnou stranou, 
plastová rozperná vložka nebude potrebná, viď Obr. 2-C. Dbajte, nato aby ste použili správne 
skrutky! Niektoré televízie majú plytké vybranie. Preto sú priložené 4 podložky navyše, ktoré môžete 
použiť ku kompenzácii, pokiaľ sú dodané skrutky príliš dlhé. 
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Otvor pre pripevnenie TV 

3) NASTAVENIE 
3. ZAVESTE TELEVÍZIU NA ZÁVESNÚ DOSKU: Najprv zaháknite TV konzoly v hornej časti 
závesnej dosky (a). Potom vsuňte zaisťovaciu tyč (f) do otvoru v spodnej časti TV konzol a nasaďte 
zámok, viď Obr. 4-B.        

Stena 3-A 
TV 
 

 
Obr. 4-A: Čelný pohľad na zostavený držiak pre plazmovú televíziu. 
 
Obr. 4-B: Zaisťovacia tyč so zámkom. 

 
 

KONTROLA UPEVNENIA 
Každé dva mesiace skontrolujte, či sú skrutky dobre utiahnuté. 
 
POKIAĽ MÁTE AKÉKOĽVEK POCHYBNOSTI OHĽADOM INŠTALÁCIE, OBRÁŤTE 
SA NA AUTORIZOVANÉHO PREDAJCU.  


