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NÁST NNÝ DRŽÁK NA LCD 

Pro model:
SHO 1020
SHO 1021

Obecné pokyny pro montáž
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Instala ní pokyny

POKYNY PRO ROZBALENÍ
• Opatrn  otev ete krabici, vyjm te obsah a položte ho na kartón nebo jiný 

chrán ný povrch, abyste za ízení nepoškodili. 
• Zkontrolujte obsah balení podle seznamu díl  na následující stran  a ujist te se, 

že jsou všechny díly v po ádku. Poškozené nebo vadné díly nepoužívejte.

• P ed instalací za ízení si pe liv  p e t te všechny pokyny.

D LEŽITÉ BEZPE NOSTNÍ INFORMACE
Toto za ízení instalujte a používejte opatrn . P ed instalací si p e t te tyto pokyny a pe liv  

dodržujte všechny následující instrukce. B hem instalace používejte bezpe nostní 

vybavení.

Kontaktujte kvaliÞ kovaného technika, pokud:

• Pokud t mto pokyn m nerozumíte, p ípadn  máte jakékoliv pochybnosti týkající se 

bezpe nosti instalace.

• Pokud si nejste jistí skladbou vašich st n, kontaktujte svého stavitele.

Toto za ízení nepoužívejte pro jiný ú el nebo jinak sestavené, než je uvedeno v t chto 

pokynech. Tímto odmítáme jakoukoliv odpov dnost za poran ní nebo škody zp sobené 

nesprávnou montáží, instalací nebo použitím tohoto produktu.

Poznámka: Technické údaje a design se mohou v d sledku zlepšování výrobku zm nit 

bez p edchozího upozorn ní.
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D LEŽITÉ:

• P ed montáží a použitím si pozorn  p e t te tuto p íru ku a ponechejte si ji pro budoucí 

použití.

• P i používání elektrického ná adí pro utahování šroub  prosím dbejte zvýšené 

opatrnosti.

• Dbejte prosím, aby p i utahování šroub  nedošlo ke stržení závitu. Mohlo by to 

zp sobit poškození video stolku / držáku. Neinstalujte toto za ízení na vlhké, nebo jinak 

poškozené zdi. Upev ovací materiály, které jsou dodávány v balení, jsou ur eny p ímo 

k montáži pro st ny z masivního d eva, cihel a betonu. Pro montáž na st ny z jiných 

matriál  se pora te s odborníkem.

• Nedemontujte ani neopravujte za ízení sami.

• Nikdy neinstalujte, nebo neobsluhujte toto za ízení, které jeví známky poškození. 

Pokud si nejste jistí, kontaktujte Vašeho dodavatele. Firma Stell není odpov dná za 

chybnou montáž tohoto za ízení.

• Za ízení musí být umíst no tak, aby byla sí ová zástr ka po instalaci p ístupná.

• Ostré hrany tohoto za ízení mohou zp sobit poran ní osob.

• Toto za ízení není ur eno k obsluze, nebo montáži malými d tmi nebo nepou enými 

osobami, pokud nebudou pod dohledem odpov dných osob k zajišt ní bezpe nosti p i 

obsluze, nebo montáži za ízení. D ti by m ly být pod dohledem, aby bylo zajišt no, 

že nebudou do za ízení zasahovat. Nedovolte d tem, aby se zav šovaly na za ízení, 

nebo s ním jinak manipulovali. V opa ném p ípad  m že dojít k vážnému úrazu. Nikdy 

nestrkejte prsty ani jiné p edm ty do mechanismu za ízení. Mohlo by dojít ke vzniku 

poran ní osob nebo v cných škod.

• Toto za ízení používejte v souladu s návodem k použití a v souladu s ur ením použití.
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Seznam dodaných ástí

(1) Nást nná deska 
– a

(1) Levá konzola 
na monitor – b

(1) Pravá konzola 
na monitor – c

(4) Šroub M4x12 – d (4) Šroub M512 – e (4) Šroub M6x12 – f (4) Šroub M8x12 – g

(4) Šroub M4x30 – h (4) Šroub M5x30 – i (4) Šroub M6x35 – j (4) Šroub M8x40 – k

(4) Pojistná podložka 
M4 - l

(4) Pojistná podložka 
M5 - m

(4) Pojistná podložka 
M6 - n

(4) Pojistná podložka 
M8 - o

(4) Distan ní podložka 
M4/M5 - p

(4) Distan ní podložka 
M6/M8 - q

(8) Podložka 
M4/M5 – r

(4) Podložka 
M6/M8 – s

(4) Samo ezný šroub – t (4) Podložka samo ezného 
šroubu – u

(4) Hmoždinka – v
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VAROVÁNÍ

UPOZORN NÍ!

Tento držák na TV musí být bezpe n  p ipevn n k vertikální st n . 
Pokud by nebyl pevn  instalovaný, mohl by spadnout a následn  
zp sobit poran ní nebo škody.

Požadované 
ná adí:

 3/16“ spirálový vrták
 Šroubovák

 ½“ vrták do zdiva
 idlo

 Klí  nebo sada bit
 Vodováha

Poznámka: Montážní sou ásti a vybavení dodané jako p íslušenství nejsou ur eny 
pro instalaci na st ny s ocelovými h ebíky nebo ze škvárobetonu. Pokud sou ástí 
p íslušenství není vybavení, které pot ebujete k instalaci, navštivte vaše místní 
železá ství a konzultujte p ípadné pot ebné vybavení s prodava em.

1A. krok Montáž konzol na televizor s plochou zadní ástí

Nejd ív ur ete šrouby (d, e, f, g), které pot ebujete k montáži na televizor: rukou je 
zkuste zašroubovat do otvor  v zadní ásti televizoru. Pokud ucítíte odpor, okamžit  
p esta te šroubovat! Jakmile naleznete šroub se správným závitem, postupujte podle níže 
uvedeného odpovídajícího obrázku. Na šroub nasa te odpovídající pojistnou podložku 
(l, m, n, o), podložku (r, s), potom šroub našroubujte do konzoly na monitor a nakonec do 
televizoru. Zkontrolujte, že jsou konzoly (b, c) svisle zarovnány a v rovnob žné poloze 
jedna s druhou.

Šroub se závitem M4 Šroub se závitem M6

Obr. 1A

Šroub se závitem M5 Šroub se závitem M8
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1B. krok Montáž konzol na televizor s oblou zadní ástí

Nejd ív ur ete šrouby (h, i, j, k), které pot ebujete k montáži na televizor: rukou je zkuste 

zašroubovat do otvor  v zadní ásti televizoru. Pokud ucítíte odpor, okamžit  p esta te 

šroubovat! Jakmile naleznete šroub se správným závitem, postupujte podle níže 

uvedeného odpovídajícího obrázku. Na šroub nasa te odpovídající pojistnou podložku 

(l, m, n, o), podložku (r, s), potom šroub našroubujte do konzoly na monitor, nasa te 

distan ní podložky (p, q) a nakonec našroubujte do televizoru. U šroub  se závitem M4 

nebo M5 budete mezi konzoly na monitor a distan ní vložkou pot ebovat další podložku 

M4/M5. Zkontrolujte, že jsou konzoly svisle zarovnány a v rovnob žné poloze jedna 

s druhou.

2. krok Montáž nást nné desky na st nu

Montáž na zd nou, betonovou nebo panelovou st nu:
K ozna ení umíst ní ty  otvor  na st n  použijte nást nnou desku (a). Ujist te se, 

že jsou všechny otvory v jedné rovin . Vyvrtejte otvory min. 6 cm hluboké vrtákem 1/2“. 

Do každého z otvor  vložte hmoždinku (v). Zkontrolujte, že je hmoždinka zcela zasunutá 

a zarovnaná s okrajem st ny (i v p ípad  další vrstvy suchého zdiva nebo jiného materiálu 

na povrchu). P ipevn te nást nnou desku ke st n  pomocí dvou samo ezných šroub  (t) 

a svou podložek (u).

Šroub se závitem M4 Šroub se závitem M6

Obr. 1B

Šroub se závitem M5 Šroub se závitem M8
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Montáž na st nu s d ev ným rámem:
Nást nnou desku (a) musíte p ipevnit do dvou d ev ných fošen ve vzdálenosti min. 
16 cm od sebe. K ur ení polohy dvou sousedních fošen použijte vysoce kvalitní idlo. Je 

dobré si ozna it polohu fošen jehlou nebo h ebíkem, jak je uvedeno na obr. 2B. Na každé 

z fošen si vyvrtejte 6 cm hluboké otvory v požadované výšce vrtákem 3/16“. Zkontrolujte, 

že otvory jsou ve st edu fošny a vyrovnané. K ozna ení umíst ní druhého otvoru na každé 

z fošen použijte nást nnou desku. V ozna eném míst  si vyvrtejte 6 cm hluboké otvory 

vrtákem 3/16“. P ipevn te nást nnou desku ke st n  pomocí dvou samo ezných šroub  (t) 

a dvou podložek (u).

 Obr. 2A Obr. 2B

Kvalitní 

idlo
40 cm

40 cm

40 cm

3. krok P ipevn ní monitoru na nást nnou desku

Varování: N které televizory musí zdvihnout dva lidé. Neodpovídáme za p ípadná 
poran ní nebo poškození za ízení.
Nejd ív zahákn te konzoly na monitor (b, c) za vršek nást nné desky (a), potom p iklopte 

spodek konzol ke spodní ásti nást nné desky, viz Obr. 3A. Kovové konce zajist te pomocí 

šroub  a pevn  dotáhn te, viz Obr. 3B.

 Obr. 3A Obr. 3B

ze

ze

Zamykací 

systém

D kujeme, že jste si vybrali naše produkty. A  vám dob e slouží!


