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Text v tomto návodu se odkazuje k obrázkům v původním návodu, který je přiložen uvnitř 
krabice. 

 
NÁVOD K INSTALACI 

NÁSTĚNNÉHO DRŽÁKU LCD A PLAZMA TV 
 
Tento výrobek je určen k instalaci LCD a plazma televizí vážících maximálně 75 kg, a to na vertikální pevnou 
stěnu.  
Bezpečnostní varování: Zkontrolujte, zda některé součásti nechybí či nejsou poškozené. Nikdy nepoužívejte 
vadné součásti. Nesprávná instalace může způsobit škodu nebo vážný úraz. 
Poznámka: Přiložené příslušenství je určeno k instalaci na stěny. Pokud si nejste jisti, z jakého materiálu je vaše 
stěna, poraďte se s odborníkem. O správné instalaci na jiné typy zdí se prosím poraďte s odborníkem na 
technické vybavení či instalace. Dodané příslušenství není určeno pro ocel. 
Zakázaná instalace: Neinstalujte do stěn ze sádrokartonu či panelových stěn. 

 
a) závěsná deska x1 
 
 

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

d) 6 mm kotevní šroub x6 

e) hmoždinka x6 
 
 

f) šroub s šestihrannou 
hlavou M4x30 mm x4 

g) podložka pro kotevní 
šroub x6 

h) plastová rozpěrná 
vložka x4 

i) šroub s šestihrannou 
hlavou M8x25 mm x4  

j) šroub s šestihrannou 
hlavou M8x40 mm x4 

 k) šroub s šestihrannou 
hlavou M5x30 mm x4 

m) šroub s šestihrannou 
hlavou M6x30 mm x4 

DODANÉ SOUČÁSTI: Dodané spojovací součásti jsou určeny výhradně pro tento výrobek. Jiné spojovací 
součásti je zakázáno s tímto výrobkem používat. Pokud jakékoli součásti chybí nebo jsou vadné, požádejte o 
instalaci specializovaného majitele licence. 
 
 

1) INSTALACE NA STĚNU 
Poznámka: tento výrobek je nutno instalovat na stěnu z cihel, betonu, tvrdého dřeva či 
s dřevěnými sloupky.  
 
1a. INSTALACE NA STĚNY Z CIHEL A BETONOVÝCH BLOKŮ: Závěsnou desku (a) použijte 
jako šablonu pro vyznačení 6 otvorů na stěně: tři v oblasti mezer v horní řadě a tři ve spodní řadě. 
Ujistěte se, že tyto otvory jsou v rovině a mezi každými dvěma otvory je vzdálenost alespoň 200 mm. 
Předvrtejte tyto otvory pomocí 10 mm vrtáku do zdiva alespoň do hloubky 60 mm. Do každého otvoru 
vložte hmoždinku (e). Připevněte závěsnou desku na stěnu pomocí 6 kotevních šroubů (d) a 6 podložek 
pro kotevní šrouby (h). 
 
1b. INSTALACE NA STĚNY Z TVRDÉHO DŘEVA: Závěsná deska (a) MUSÍ být instalována 
na dvou dřevěných sloupcích. Pomocí vysoce kvalitního detektoru sloupků lokalizujte tři sousední 
sloupky. Je vhodné pomocí malého vrtáku nebo tenkého hřebíku ověřit, kde se sloupky nacházejí, viz 
Obr. 1 – A. Pomocí 4 mm vrtáku předvrtejte v požadované výšce každého sloupku 3 mm hluboké 
otvory. Závěsnou desku (a) použijte jako šablonu pro vyznačení pozice druhého otvoru v každém 
sloupku. Tyto otvory také předvrtejte pomocí 4 mm vrtáku. Připevněte závěsnou desku na stěnu 



pomocí 4 kotevních šroubů (d) a 4 podložek pro kotevní šrouby (h). Zkontrolujte, zda je závěsná deska 
orientována tak, že rovný povrch uprostřed desky je proti stěně, viz Obr. 1-B. 
Poznámka: Pokud instalujte držák na stěnu z tvrdého dřeva, nepoužívejte žádné hmoždinky. 
 
Obr. 1-A       Obr. 1-B 
 
 

2) NASAZENÍ TELEVIZE 
2. NASAĎTE TV KONZOLY DO ZADNÍ STRANY VAŠÍ LCD ČI PLAZMOVÉ TELEVIZE: 
Ujistěte se, že obě TV konzoly (b) jsou nasazeny ve stejné vzdálenosti od horní hrany televize a jsou 
co nejblíže ke středu, viz Obr. 2-A. Otočné knoflíky by měly směřovat od televize. Šrouby M4, M5, 
M6 a M8 jsou přiloženy. Plastové rozpěrné vložky (i) jsou přiloženy a určeny k použití s montážními 
šrouby M4, M5, M6 a M8 pro TV se zaoblenou zadními stranou, viz Obr. 2-B. Pokud instalujete 
televizi s plochou zadní stranou, plastová rozpěrná vložka nebude zapotřebí, viz Obr. 2-C. Dbejte, 
abyste použili správné šrouby! Některé televize mají mělké vybrání. Proto jsou přiloženy 4 podložky 
navíc, které můžete použít ke kompenzaci, pokud jsou dodané šrouby příliš dlouhé. 

 
V rovině s horní hranou 2-A 
 
 
 
 
Blízko středu 

TV konzola 2-B 
 
 
 
 
Otvor pro připevnění TV 
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TV konzola 
 

Otvor pro připevnění TV 
 

3) SEŘÍZENÍ 
3. ZAVĚSTE TELEVIZI NA ZÁVĚSNOU DESKU: Nejprve zahákněte TV konzoly v horní části 
závěsné desky (a). Poté utáhněte zajišťovací šrouby na spodu TV konzol (b), viz Obr. 3-B. Nakonec 
můžete televizi naklonit až o 10 stupňů: nejprve uvolněte jeden otočný knoflík, pak druhý, a poté 
nastavte požadovaný úhel TV.  
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Obr. 4-A: Čelní pohled na sestavený držák pro plazmovou televizi. 

KONTROLA UPEVNĚNÍ 
Každé dva měsíce zkontrolujte, zda jsou šrouby dobře utažené. 
 
POKUD MÁTE JAKÉKOLI POCHYBNOSTI OHLEDNĚ INSTALACE, OBRAŤTE SE 
NA AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE.  
 


