
CZ Návod na použití zavěšovacího příslušenství Solight WO901 

Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující komponenty. 

1. Závěsné lanko, 4ks 2. Šrouby a hmoždinky, 8ks  3. Stropní konzole, 4ks 

4. Patice pro uchycení k panelu a šrouby, 4ks 

V případě, že některá z komponent chybí, obraťte se na svého prodejce. 

Společnost Solight Holding, s.r.o. neručí za jakékoliv poškození majetku neodborným způsobem montáže. 

Postup montáže 

Vyberte vhodné místo pro umístění panelu. Určete montážní otvory pro stropní konzole a vyvrtejte vhodným 

vrtákem. Pro každou konzolu dva otvory. Poté pomocí dodaných hmoždinek a šroubů připevněte konzole ke 

stropu (obrázek 1). Nyní přišroubujte patice k panelu pomocí dodaných šroubků. Prostrčte lanko do druhého 

otvoru na patici a druhý konec lanka zasuňte do otvoru na konzoli na stropě (obrázek 2). Zatlačením na 

teleskopickou pojistku můžete lanko uvolnit a tím regulovat jeho délku. Při tomto procesu dejte pozor, aby 

nedošlo k úplnému uvolnění panelu a jeho následnému poškození či újmě na zdraví. 

Při montáži panelu o délce 120cm je nutné použít minimálně 6 závěsných lanek. 

 

SK Návod na použitie zavesovacieho príslušenstva Solight WO901 

Skontrolujte, či balenie obsahuje nasledujúce komponenty 

1. Závesné lanko, 4ks 2. Skrutky a hmoždinky, 8ks  3. Stropné konzoly, 4ks 

4. Pätice na uchytenie panelu a skrutky, 4ks 

V prípade, že z komponentov niektorá časť chýba, obráťte sa na svojho predajcu. 

Postup montáže 

Vyberte vhodné miesto na umiestnenie panelu. Určíte montážne otvory pre stropné konzoly a vyvŕtajte vhodným 

vrtákom. Na každú konzolu dva otvory. Potom pomocou dodaných hmoždiniek a skrutiek pripevnite konzoly ku 

stropu (obrázok 1). Teraz priskrutkujte pätice k panelu pomocou dodaných skrutiek. Prestrčte lanko do druhého 

otvoru na pätici a druhý koniec lanka zasuňte do otvoru na konzole na strope (obrázok 2). Zatlačením na 

teleskopickú poistku môžete lanko uvoľniť a tým regulovať jeho dĺžku. Pri tomto procese dajte pozor, aby 

nedošlo k úplnému uvoľneniu panela a jeho následnému poškodeniu či ujme na zdraví. 

Pri montáži panela s dĺžkou 120cm je nutné použiť minimálne 6 závesných laniek. 

Spoločnosť Solight Holding, s.r.o. neručí za akékoľvek poškodenie majetku neodborným spôsobom montáže. 
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Dovozce/Dovozca:  

Solight Holding, s.r.o. 

Na Brně 1972, Hradec Králové 


