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Údržba
Poté co jste namontovali držák a projektor zkontrolujte,  jestli jsou dostatečně stabilní a bezpečné k používání. Měli by jste 
také kontrolovat každé dva měsíce, jestli nejsou šrouby povolené a eventuelně je utáhnout. Při jakýchkoliv pochybnostech
týkajících se instalace držáku neváhejte kontaktovat dodavatele nebo výrobce produktu. 

NÁVOD K INSTALACI

úhel náklonu

20kg
MAX

Stropní držák na projektor

P2

POZNÁMKA: Přečtěte si celý manuál před tím než začnete držák sestavovat a instalovat

VAROVÁNÍ

Nezačínejte s instalací produktu před nastudováním celého manuálu včetně instrukcí
a varování. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se instalace neváhejte kontaktovat 
dodavatele produktu. 

Držte se instrukcí uvedených v manuálu o doporučené vzdálenosti od stěny aby nedošlo
k poškození projektoru. 

Tento produkt by měl být instalován pouze osobou mechanicky zručnou a s předchozími
zkušenostmi. 

Ujistěte se,  zdali povrch, na který bude držák instalován, je stabilní a bezpečný pro udržení
váhy držáku, projektoru a jakýchkoliv dalších komponentů. 

Nikdy nepřesahujte maximální povolenou nosnost. 

Vždy používejte k pomoci druhou osobu nebo mechanické zvedací zařízení k bezpečnému
umístění držáku a projektoru. 

Šrouby utáhněte pevně, dejte si však pozor aby jste je nepřetočily. To může poškodit zařízení
a radikálně snížit nosnost držáku. 

Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití. Při použití tohoto produktu venku může dojít  
ke zranění osob nebo poničení držáku s projektorem. 

Seznam přiložených dílů

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se jestli jste v balení obdrželi všechny části a díly ze seznamu které jsou nezbytné ke správné
    instalaci. Pokud nějaké části chybí nebo jsou poškozené, kontaktujte dodavatele produktu pro náhradu. 

stropní úchyt A (x1)

nastavitelná tyč B (x1)

otočný čep držáku
C (x1)

úchyt na projektor D (x1)

kabelový kryt E (x1)

podložka podložka podložka podložka

imbusový klíč
4mm M-K (x1)

imbusový klíč
5mm M-L (x1)

náhradní úchyt
M-M (x2)

šroub hmoždinka 16 podložka (x4)

Vyžadované nářadí

Křížový šroubovák (200mm dlouhý bez držadla)
Vrtačka s vrtákem 10mm
Kladivo

Vedení kabelů
- rozmontujte nastavitelnou tyč k jednodušší manipulaci
- uvolněte utaženou klapku imbusovým klíčem M-K a poté vytáhněte vnitřní tyč jak je vidět na obrázku

upevněná klapka

vnitřní tyč

vnější tyč

Odšroubujte tři šrouby a odstraňte spodní část vnitřní tyče.
Veďte kabel vnitřkem jak je znázorněno na obrázku 1.2.

spodní část

Opět přišroubujte spodní část vnitřní tyče.
Vsuňte vnitřní tyč do vnější jak je znázorněno na obrázku 1.3.

POZNÁMKA: Ujistěte se
zdali jsou tyče do sebe 
zasunuty správným 
směrem

POZNÁMKA: Ujistěte se
že spodní část vnitřní 
tyče zasunuta správným 
směrem

Složení stropního držáku na projektor
Přišroubujte nastavitelnou tyč k stropnímu úchytu čtyřmi šrouby (M-B) a čtyřmi podložkami (M-I) jak je znázorněno
na obrázku 2.1.

Připevněte otočný čep držáku ke spodku vnitřní tyče a pomocí 4 šroubů (M-A) a 4 podložek (M-H) dle obrázku 2.2.

INSTALACE DO DŘEVĚNÉ STĚNY

VAROVÁNÍ
Ujistěte se že povrch stěny na kterou budete držák montovat bezpečně udrží váhu držáku, 
projektoru a přidaných komponentů. 

Šrouby utáhněte pevně, dejte si však pozor aby jste je nepřetočily. To může poškodit zařízení
a radikálně snížit nosnost držáku. 

Ujistěte se že šrouby jsou umístěny ve středu příčných trámů. Dbejte zvýšené pozornosti
při určování lokace pro tyto šrouby. 

Příslušenství přiložené v balení je určeno pro instalaci do standardní pevné zdi  z plněných
cihel nebo betonu tvrdého dřeva. Při instalaci do jiného typu zdi jsou osoby instalující zaří-
zení zodpovědné za dodání vhodnějšího typu dílů. 

Načrtněte si pomocí stropního úchytu 2 body kde budete vrtat montážní otvory pro šrouby. Dejte přitom pozor aby jste 
tyto otvory vrtaly do středu příčného trámu a nehrozilo tak uvolnění konstrukce s projektorem.
Vyvrtejte otvory o průměru 3 mm do hloubky 30 mm.  Stropní úchyt přišroubujte pomocí dvou (W-A) šroubů. 

INSTALACE DO ZDI Z PLNĚNÝCH CIHEL A BETONU

VAROVÁNÍ

Ujistěte se že budete instalovat držák s projektorem do zpevněného místa zdi, doporučuje
se zhruba 2,5 cm od okraje cihly nebo bloku. Též se doporučuje vrtat díry  vrtačkou na poma-
lejší rychlost otáček namísto užití kladiva, kterým by cihla mohla prasknout nebo se drolit.

Osoba zodpovědná za instalaci zařízení by měla počítat s váhou držáku s projektorem a
přídavnými komponenty při určení vhodného místa. 

Použijte stropní úchyt jako šablonu pro načrtnutí 4 bodů pro umístění šroubů na stropě tak jak je to znázorněno 
na obrázku 3.2.
Vyvrtejte tyto montážní otvory 10ti mm vrtákem nejméně 60 mm hluboko do zdi. Vložte do otvorů hmoždinky (W-B). 
Přišroubujte stropní úchyt pomocí čtyř šroubů (W-A) a čtyř podložek (W-C) tak jak je to znázorněno na obrázku 3.2.

INSTALACE PROJEKTORU K DRŽÁKU

Položte si projektor vzhůru nohama, přiložte držáku ke středu projektoru co nejblíže to půjde. Použijte každé rameno 
držáku pro jednotlivé montážní otvory. Ramena držáku se dají �exibilně natočit a posunout jak je znázorněno na 
obrázku 4.1. 
Pokud má projektor pouze tři montážní otvory pro uchycení, použijte pouze tři ramena. 
UPOZORNĚNÍ: Pokud nemá projektor alespoň tři montážní otvory, nezavěšujte projektor k tomuto držáku.
Přimontujte držák k projektoru vhodnými šrouby jak je znázorněno na obrázku 4.1.

Zavěšení projektoru k držáku
Vzdálenost projektoru od stropu můžete �exibilně nastavovat povolením pevnící klapky a vysunutím nebo vsunutím 
vnitřní tyče tak jak je to znázorněno na obrázku 5.1

pevnící klapka

Zahákněte projektor pomocní úchytných háků k držáku a zajistěte pomocí dvou šroubů (M-A) a dvou podložek (M-H) tak,
jak je to znázorněno na obrázku 5.2.
Uřízněte kryt na kabel v rozdílu délky vysunutí vnitřní a vnější tyče a zakryjte mezeru tak jak je to znázorněno na obrázku 5.2. 
DŮLEŽITÉ: Ujistěte se že je projektor správně zaháknutý a že jsou šrouby bezpečně utaženy před uvolněním 
projektoru. 

hák

NASTAVENÍ SKLONU PROJEKTORU
Projektor můžete nastavit do optimálního sklonu mezi -15˚~ +15˚ a náklonu -10˚~ +10˚ jak je to znázorněno na obrázku
6.1 a 6.2.

Balení M

Balení W

connect IT

D5 plastova 
podložka (x2)

CI-24



Údržba
Poté co jste namontovali držák a projektor zkontrolujte,  jestli jsou dostatečně stabilní a bezpečné k používání. Měli by jste 
také kontrolovat každé dva měsíce, jestli nejsou šrouby povolené a eventuelně je utáhnout. Při jakýchkoliv pochybnostech
týkajících se instalace držáku neváhejte kontaktovat dodavatele nebo výrobce produktu. 

NÁVOD K INSTALACI

úhel náklonu

20kg
MAX

Stropní držák na projektor

P2

POZNÁMKA: Přečtěte si celý manuál před tím než začnete držák sestavovat a instalovat

VAROVÁNÍ

Nezačínejte s instalací produktu před nastudováním celého manuálu včetně instrukcí
a varování. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se instalace neváhejte kontaktovat 
dodavatele produktu. 

Držte se instrukcí uvedených v manuálu o doporučené vzdálenosti od stěny aby nedošlo
k poškození projektoru. 

Tento produkt by měl být instalován pouze osobou mechanicky zručnou a s předchozími
zkušenostmi. 

Ujistěte se,  zdali povrch, na který bude držák instalován, je stabilní a bezpečný pro udržení
váhy držáku, projektoru a jakýchkoliv dalších komponentů. 

Nikdy nepřesahujte maximální povolenou nosnost. 

Vždy používejte k pomoci druhou osobu nebo mechanické zvedací zařízení k bezpečnému
umístění držáku a projektoru. 

Šrouby utáhněte pevně, dejte si však pozor aby jste je nepřetočily. To může poškodit zařízení
a radikálně snížit nosnost držáku. 

Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití. Při použití tohoto produktu venku může dojít  
ke zranění osob nebo poničení držáku s projektorem. 

Seznam přiložených dílů

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se jestli jste v balení obdrželi všechny části a díly ze seznamu které jsou nezbytné ke správné
    instalaci. Pokud nějaké části chybí nebo jsou poškozené, kontaktujte dodavatele produktu pro náhradu. 

stropní úchyt A (x1)

nastavitelná tyč B (x1)

otočný čep držáku
C (x1)

úchyt na projektor D (x1)

kabelový kryt E (x1)

podložka podložka podložka podložka

imbusový klíč
4mm M-K (x1)

imbusový klíč
5mm M-L (x1)

náhradní úchyt
M-M (x2)

šroub hmoždinka 16 podložka (x4)

Vyžadované nářadí

Křížový šroubovák (200mm dlouhý bez držadla)
Vrtačka s vrtákem 10mm
Kladivo

Vedení kabelů
- rozmontujte nastavitelnou tyč k jednodušší manipulaci
- uvolněte utaženou klapku imbusovým klíčem M-K a poté vytáhněte vnitřní tyč jak je vidět na obrázku

upevněná klapka

vnitřní tyč

vnější tyč
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Složení stropního držáku na projektor
Přišroubujte nastavitelnou tyč k stropnímu úchytu čtyřmi šrouby (M-B) a čtyřmi podložkami (M-I) jak je znázorněno
na obrázku 2.1.

Připevněte otočný čep držáku ke spodku vnitřní tyče a pomocí 4 šroubů (M-A) a 4 podložek (M-H) dle obrázku 2.2.

INSTALACE DO DŘEVĚNÉ STĚNY

VAROVÁNÍ
Ujistěte se že povrch stěny na kterou budete držák montovat bezpečně udrží váhu držáku, 
projektoru a přidaných komponentů. 

Šrouby utáhněte pevně, dejte si však pozor aby jste je nepřetočily. To může poškodit zařízení
a radikálně snížit nosnost držáku. 

Ujistěte se že šrouby jsou umístěny ve středu příčných trámů. Dbejte zvýšené pozornosti
při určování lokace pro tyto šrouby. 

Příslušenství přiložené v balení je určeno pro instalaci do standardní pevné zdi  z plněných
cihel nebo betonu tvrdého dřeva. Při instalaci do jiného typu zdi jsou osoby instalující zaří-
zení zodpovědné za dodání vhodnějšího typu dílů. 

Načrtněte si pomocí stropního úchytu 2 body kde budete vrtat montážní otvory pro šrouby. Dejte přitom pozor aby jste 
tyto otvory vrtaly do středu příčného trámu a nehrozilo tak uvolnění konstrukce s projektorem.
Vyvrtejte otvory o průměru 3 mm do hloubky 30 mm.  Stropní úchyt přišroubujte pomocí dvou (W-A) šroubů. 

INSTALACE DO ZDI Z PLNĚNÝCH CIHEL A BETONU

VAROVÁNÍ

Ujistěte se že budete instalovat držák s projektorem do zpevněného místa zdi, doporučuje
se zhruba 2,5 cm od okraje cihly nebo bloku. Též se doporučuje vrtat díry  vrtačkou na poma-
lejší rychlost otáček namísto užití kladiva, kterým by cihla mohla prasknout nebo se drolit.

Osoba zodpovědná za instalaci zařízení by měla počítat s váhou držáku s projektorem a
přídavnými komponenty při určení vhodného místa. 

Použijte stropní úchyt jako šablonu pro načrtnutí 4 bodů pro umístění šroubů na stropě tak jak je to znázorněno 
na obrázku 3.2.
Vyvrtejte tyto montážní otvory 10ti mm vrtákem nejméně 60 mm hluboko do zdi. Vložte do otvorů hmoždinky (W-B). 
Přišroubujte stropní úchyt pomocí čtyř šroubů (W-A) a čtyř podložek (W-C) tak jak je to znázorněno na obrázku 3.2.

INSTALACE PROJEKTORU K DRŽÁKU

Položte si projektor vzhůru nohama, přiložte držáku ke středu projektoru co nejblíže to půjde. Použijte každé rameno 
držáku pro jednotlivé montážní otvory. Ramena držáku se dají �exibilně natočit a posunout jak je znázorněno na 
obrázku 4.1. 
Pokud má projektor pouze tři montážní otvory pro uchycení, použijte pouze tři ramena. 
UPOZORNĚNÍ: Pokud nemá projektor alespoň tři montážní otvory, nezavěšujte projektor k tomuto držáku.
Přimontujte držák k projektoru vhodnými šrouby jak je znázorněno na obrázku 4.1.

Zavěšení projektoru k držáku
Vzdálenost projektoru od stropu můžete �exibilně nastavovat povolením pevnící klapky a vysunutím nebo vsunutím 
vnitřní tyče tak jak je to znázorněno na obrázku 5.1
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Zahákněte projektor pomocní úchytných háků k držáku a zajistěte pomocí dvou šroubů (M-A) a dvou podložek (M-H) tak,
jak je to znázorněno na obrázku 5.2.
Uřízněte kryt na kabel v rozdílu délky vysunutí vnitřní a vnější tyče a zakryjte mezeru tak jak je to znázorněno na obrázku 5.2. 
DŮLEŽITÉ: Ujistěte se že je projektor správně zaháknutý a že jsou šrouby bezpečně utaženy před uvolněním 
projektoru. 

hák

NASTAVENÍ SKLONU PROJEKTORU
Projektor můžete nastavit do optimálního sklonu mezi -15˚~ +15˚ a náklonu -10˚~ +10˚ jak je to znázorněno na obrázku
6.1 a 6.2.
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spodní část

Opět přišroubujte spodní část vnitřní tyče.
Vsuňte vnitřní tyč do vnější jak je znázorněno na obrázku 1.3.

POZNÁMKA: Ujistěte se
zdali jsou tyče do sebe 
zasunuty správným 
směrem

POZNÁMKA: Ujistěte se
že spodní část vnitřní 
tyče zasunuta správným 
směrem
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Přišroubujte nastavitelnou tyč k stropnímu úchytu čtyřmi šrouby (M-B) a čtyřmi podložkami (M-I) jak je znázorněno
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Připevněte otočný čep držáku ke spodku vnitřní tyče a pomocí 4 šroubů (M-A) a 4 podložek (M-H) dle obrázku 2.2.

INSTALACE DO DŘEVĚNÉ STĚNY

VAROVÁNÍ
Ujistěte se že povrch stěny na kterou budete držák montovat bezpečně udrží váhu držáku, 
projektoru a přidaných komponentů. 

Šrouby utáhněte pevně, dejte si však pozor aby jste je nepřetočily. To může poškodit zařízení
a radikálně snížit nosnost držáku. 

Ujistěte se že šrouby jsou umístěny ve středu příčných trámů. Dbejte zvýšené pozornosti
při určování lokace pro tyto šrouby. 

Příslušenství přiložené v balení je určeno pro instalaci do standardní pevné zdi  z plněných
cihel nebo betonu tvrdého dřeva. Při instalaci do jiného typu zdi jsou osoby instalující zaří-
zení zodpovědné za dodání vhodnějšího typu dílů. 

Načrtněte si pomocí stropního úchytu 2 body kde budete vrtat montážní otvory pro šrouby. Dejte přitom pozor aby jste 
tyto otvory vrtaly do středu příčného trámu a nehrozilo tak uvolnění konstrukce s projektorem.
Vyvrtejte otvory o průměru 3 mm do hloubky 30 mm.  Stropní úchyt přišroubujte pomocí dvou (W-A) šroubů. 

INSTALACE DO ZDI Z PLNĚNÝCH CIHEL A BETONU

VAROVÁNÍ

Ujistěte se že budete instalovat držák s projektorem do zpevněného místa zdi, doporučuje
se zhruba 2,5 cm od okraje cihly nebo bloku. Též se doporučuje vrtat díry  vrtačkou na poma-
lejší rychlost otáček namísto užití kladiva, kterým by cihla mohla prasknout nebo se drolit.

Osoba zodpovědná za instalaci zařízení by měla počítat s váhou držáku s projektorem a
přídavnými komponenty při určení vhodného místa. 

Použijte stropní úchyt jako šablonu pro načrtnutí 4 bodů pro umístění šroubů na stropě tak jak je to znázorněno 
na obrázku 3.2.
Vyvrtejte tyto montážní otvory 10ti mm vrtákem nejméně 60 mm hluboko do zdi. Vložte do otvorů hmoždinky (W-B). 
Přišroubujte stropní úchyt pomocí čtyř šroubů (W-A) a čtyř podložek (W-C) tak jak je to znázorněno na obrázku 3.2.

INSTALACE PROJEKTORU K DRŽÁKU

Položte si projektor vzhůru nohama, přiložte držáku ke středu projektoru co nejblíže to půjde. Použijte každé rameno 
držáku pro jednotlivé montážní otvory. Ramena držáku se dají �exibilně natočit a posunout jak je znázorněno na 
obrázku 4.1. 
Pokud má projektor pouze tři montážní otvory pro uchycení, použijte pouze tři ramena. 
UPOZORNĚNÍ: Pokud nemá projektor alespoň tři montážní otvory, nezavěšujte projektor k tomuto držáku.
Přimontujte držák k projektoru vhodnými šrouby jak je znázorněno na obrázku 4.1.

Zavěšení projektoru k držáku
Vzdálenost projektoru od stropu můžete �exibilně nastavovat povolením pevnící klapky a vysunutím nebo vsunutím 
vnitřní tyče tak jak je to znázorněno na obrázku 5.1

pevnící klapka

Zahákněte projektor pomocní úchytných háků k držáku a zajistěte pomocí dvou šroubů (M-A) a dvou podložek (M-H) tak,
jak je to znázorněno na obrázku 5.2.
Uřízněte kryt na kabel v rozdílu délky vysunutí vnitřní a vnější tyče a zakryjte mezeru tak jak je to znázorněno na obrázku 5.2. 
DŮLEŽITÉ: Ujistěte se že je projektor správně zaháknutý a že jsou šrouby bezpečně utaženy před uvolněním 
projektoru. 

hák

NASTAVENÍ SKLONU PROJEKTORU
Projektor můžete nastavit do optimálního sklonu mezi -15˚~ +15˚ a náklonu -10˚~ +10˚ jak je to znázorněno na obrázku
6.1 a 6.2.

Balení M

Balení W

connect IT

D5 plastova 
podložka (x2)



Údržba
Poté co jste namontovali držák a projektor zkontrolujte,  jestli jsou dostatečně stabilní a bezpečné k používání. Měli by jste 
také kontrolovat každé dva měsíce, jestli nejsou šrouby povolené a eventuelně je utáhnout. Při jakýchkoliv pochybnostech
týkajících se instalace držáku neváhejte kontaktovat dodavatele nebo výrobce produktu. 

NÁVOD K INSTALACI

úhel náklonu

20kg
MAX

Stropní držák na projektor

P2

POZNÁMKA: Přečtěte si celý manuál před tím než začnete držák sestavovat a instalovat

VAROVÁNÍ

Nezačínejte s instalací produktu před nastudováním celého manuálu včetně instrukcí
a varování. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se instalace neváhejte kontaktovat 
dodavatele produktu. 

Držte se instrukcí uvedených v manuálu o doporučené vzdálenosti od stěny aby nedošlo
k poškození projektoru. 

Tento produkt by měl být instalován pouze osobou mechanicky zručnou a s předchozími
zkušenostmi. 

Ujistěte se,  zdali povrch, na který bude držák instalován, je stabilní a bezpečný pro udržení
váhy držáku, projektoru a jakýchkoliv dalších komponentů. 

Nikdy nepřesahujte maximální povolenou nosnost. 

Vždy používejte k pomoci druhou osobu nebo mechanické zvedací zařízení k bezpečnému
umístění držáku a projektoru. 

Šrouby utáhněte pevně, dejte si však pozor aby jste je nepřetočily. To může poškodit zařízení
a radikálně snížit nosnost držáku. 

Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití. Při použití tohoto produktu venku může dojít  
ke zranění osob nebo poničení držáku s projektorem. 

Seznam přiložených dílů

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se jestli jste v balení obdrželi všechny části a díly ze seznamu které jsou nezbytné ke správné
    instalaci. Pokud nějaké části chybí nebo jsou poškozené, kontaktujte dodavatele produktu pro náhradu. 

stropní úchyt A (x1)

nastavitelná tyč B (x1)

otočný čep držáku
C (x1)

úchyt na projektor D (x1)

kabelový kryt E (x1)

podložka podložka podložka podložka

imbusový klíč
4mm M-K (x1)

imbusový klíč
5mm M-L (x1)

náhradní úchyt
M-M (x2)

šroub hmoždinka 16 podložka (x4)

Vyžadované nářadí

Křížový šroubovák (200mm dlouhý bez držadla)
Vrtačka s vrtákem 10mm
Kladivo

Vedení kabelů
- rozmontujte nastavitelnou tyč k jednodušší manipulaci
- uvolněte utaženou klapku imbusovým klíčem M-K a poté vytáhněte vnitřní tyč jak je vidět na obrázku

upevněná klapka

vnitřní tyč

vnější tyč

Odšroubujte tři šrouby a odstraňte spodní část vnitřní tyče.
Veďte kabel vnitřkem jak je znázorněno na obrázku 1.2.

spodní část

Opět přišroubujte spodní část vnitřní tyče.
Vsuňte vnitřní tyč do vnější jak je znázorněno na obrázku 1.3.

POZNÁMKA: Ujistěte se
zdali jsou tyče do sebe 
zasunuty správným 
směrem

POZNÁMKA: Ujistěte se
že spodní část vnitřní 
tyče zasunuta správným 
směrem

Složení stropního držáku na projektor
Přišroubujte nastavitelnou tyč k stropnímu úchytu čtyřmi šrouby (M-B) a čtyřmi podložkami (M-I) jak je znázorněno
na obrázku 2.1.

Připevněte otočný čep držáku ke spodku vnitřní tyče a pomocí 4 šroubů (M-A) a 4 podložek (M-H) dle obrázku 2.2.

INSTALACE DO DŘEVĚNÉ STĚNY

VAROVÁNÍ
Ujistěte se že povrch stěny na kterou budete držák montovat bezpečně udrží váhu držáku, 
projektoru a přidaných komponentů. 

Šrouby utáhněte pevně, dejte si však pozor aby jste je nepřetočily. To může poškodit zařízení
a radikálně snížit nosnost držáku. 

Ujistěte se že šrouby jsou umístěny ve středu příčných trámů. Dbejte zvýšené pozornosti
při určování lokace pro tyto šrouby. 

Příslušenství přiložené v balení je určeno pro instalaci do standardní pevné zdi  z plněných
cihel nebo betonu tvrdého dřeva. Při instalaci do jiného typu zdi jsou osoby instalující zaří-
zení zodpovědné za dodání vhodnějšího typu dílů. 

Načrtněte si pomocí stropního úchytu 2 body kde budete vrtat montážní otvory pro šrouby. Dejte přitom pozor aby jste 
tyto otvory vrtaly do středu příčného trámu a nehrozilo tak uvolnění konstrukce s projektorem.
Vyvrtejte otvory o průměru 3 mm do hloubky 30 mm.  Stropní úchyt přišroubujte pomocí dvou (W-A) šroubů. 

INSTALACE DO ZDI Z PLNĚNÝCH CIHEL A BETONU

VAROVÁNÍ

Ujistěte se že budete instalovat držák s projektorem do zpevněného místa zdi, doporučuje
se zhruba 2,5 cm od okraje cihly nebo bloku. Též se doporučuje vrtat díry  vrtačkou na poma-
lejší rychlost otáček namísto užití kladiva, kterým by cihla mohla prasknout nebo se drolit.

Osoba zodpovědná za instalaci zařízení by měla počítat s váhou držáku s projektorem a
přídavnými komponenty při určení vhodného místa. 

Použijte stropní úchyt jako šablonu pro načrtnutí 4 bodů pro umístění šroubů na stropě tak jak je to znázorněno 
na obrázku 3.2.
Vyvrtejte tyto montážní otvory 10ti mm vrtákem nejméně 60 mm hluboko do zdi. Vložte do otvorů hmoždinky (W-B). 
Přišroubujte stropní úchyt pomocí čtyř šroubů (W-A) a čtyř podložek (W-C) tak jak je to znázorněno na obrázku 3.2.

INSTALACE PROJEKTORU K DRŽÁKU

Položte si projektor vzhůru nohama, přiložte držáku ke středu projektoru co nejblíže to půjde. Použijte každé rameno 
držáku pro jednotlivé montážní otvory. Ramena držáku se dají �exibilně natočit a posunout jak je znázorněno na 
obrázku 4.1. 
Pokud má projektor pouze tři montážní otvory pro uchycení, použijte pouze tři ramena. 
UPOZORNĚNÍ: Pokud nemá projektor alespoň tři montážní otvory, nezavěšujte projektor k tomuto držáku.
Přimontujte držák k projektoru vhodnými šrouby jak je znázorněno na obrázku 4.1.

Zavěšení projektoru k držáku
Vzdálenost projektoru od stropu můžete �exibilně nastavovat povolením pevnící klapky a vysunutím nebo vsunutím 
vnitřní tyče tak jak je to znázorněno na obrázku 5.1

pevnící klapka

Zahákněte projektor pomocní úchytných háků k držáku a zajistěte pomocí dvou šroubů (M-A) a dvou podložek (M-H) tak,
jak je to znázorněno na obrázku 5.2.
Uřízněte kryt na kabel v rozdílu délky vysunutí vnitřní a vnější tyče a zakryjte mezeru tak jak je to znázorněno na obrázku 5.2. 
DŮLEŽITÉ: Ujistěte se že je projektor správně zaháknutý a že jsou šrouby bezpečně utaženy před uvolněním 
projektoru. 

hák

NASTAVENÍ SKLONU PROJEKTORU
Projektor můžete nastavit do optimálního sklonu mezi -15˚~ +15˚ a náklonu -10˚~ +10˚ jak je to znázorněno na obrázku
6.1 a 6.2.

Balení M

Balení W

connect IT

D5 plastova 
podložka (x2)



Údržba
Poté co jste namontovali držák a projektor zkontrolujte,  jestli jsou dostatečně stabilní a bezpečné k používání. Měli by jste 
také kontrolovat každé dva měsíce, jestli nejsou šrouby povolené a eventuelně je utáhnout. Při jakýchkoliv pochybnostech
týkajících se instalace držáku neváhejte kontaktovat dodavatele nebo výrobce produktu. 

NÁVOD K INSTALACI

úhel náklonu

20kg
MAX

Stropní držák na projektor

P2

POZNÁMKA: Přečtěte si celý manuál před tím než začnete držák sestavovat a instalovat

VAROVÁNÍ

Nezačínejte s instalací produktu před nastudováním celého manuálu včetně instrukcí
a varování. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se instalace neváhejte kontaktovat 
dodavatele produktu. 

Držte se instrukcí uvedených v manuálu o doporučené vzdálenosti od stěny aby nedošlo
k poškození projektoru. 

Tento produkt by měl být instalován pouze osobou mechanicky zručnou a s předchozími
zkušenostmi. 

Ujistěte se,  zdali povrch, na který bude držák instalován, je stabilní a bezpečný pro udržení
váhy držáku, projektoru a jakýchkoliv dalších komponentů. 

Nikdy nepřesahujte maximální povolenou nosnost. 

Vždy používejte k pomoci druhou osobu nebo mechanické zvedací zařízení k bezpečnému
umístění držáku a projektoru. 

Šrouby utáhněte pevně, dejte si však pozor aby jste je nepřetočily. To může poškodit zařízení
a radikálně snížit nosnost držáku. 

Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití. Při použití tohoto produktu venku může dojít  
ke zranění osob nebo poničení držáku s projektorem. 

Seznam přiložených dílů

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se jestli jste v balení obdrželi všechny části a díly ze seznamu které jsou nezbytné ke správné
    instalaci. Pokud nějaké části chybí nebo jsou poškozené, kontaktujte dodavatele produktu pro náhradu. 

stropní úchyt A (x1)

nastavitelná tyč B (x1)

otočný čep držáku
C (x1)

úchyt na projektor D (x1)

kabelový kryt E (x1)

podložka podložka podložka podložka

imbusový klíč
4mm M-K (x1)

imbusový klíč
5mm M-L (x1)

náhradní úchyt
M-M (x2)

šroub hmoždinka 16 podložka (x4)

Vyžadované nářadí

Křížový šroubovák (200mm dlouhý bez držadla)
Vrtačka s vrtákem 10mm
Kladivo

Vedení kabelů
- rozmontujte nastavitelnou tyč k jednodušší manipulaci
- uvolněte utaženou klapku imbusovým klíčem M-K a poté vytáhněte vnitřní tyč jak je vidět na obrázku

upevněná klapka

vnitřní tyč

vnější tyč

Odšroubujte tři šrouby a odstraňte spodní část vnitřní tyče.
Veďte kabel vnitřkem jak je znázorněno na obrázku 1.2.

spodní část

Opět přišroubujte spodní část vnitřní tyče.
Vsuňte vnitřní tyč do vnější jak je znázorněno na obrázku 1.3.

POZNÁMKA: Ujistěte se
zdali jsou tyče do sebe 
zasunuty správným 
směrem

POZNÁMKA: Ujistěte se
že spodní část vnitřní 
tyče zasunuta správným 
směrem

Složení stropního držáku na projektor
Přišroubujte nastavitelnou tyč k stropnímu úchytu čtyřmi šrouby (M-B) a čtyřmi podložkami (M-I) jak je znázorněno
na obrázku 2.1.

Připevněte otočný čep držáku ke spodku vnitřní tyče a pomocí 4 šroubů (M-A) a 4 podložek (M-H) dle obrázku 2.2.

INSTALACE DO DŘEVĚNÉ STĚNY

VAROVÁNÍ
Ujistěte se že povrch stěny na kterou budete držák montovat bezpečně udrží váhu držáku, 
projektoru a přidaných komponentů. 

Šrouby utáhněte pevně, dejte si však pozor aby jste je nepřetočily. To může poškodit zařízení
a radikálně snížit nosnost držáku. 

Ujistěte se že šrouby jsou umístěny ve středu příčných trámů. Dbejte zvýšené pozornosti
při určování lokace pro tyto šrouby. 

Příslušenství přiložené v balení je určeno pro instalaci do standardní pevné zdi  z plněných
cihel nebo betonu tvrdého dřeva. Při instalaci do jiného typu zdi jsou osoby instalující zaří-
zení zodpovědné za dodání vhodnějšího typu dílů. 

Načrtněte si pomocí stropního úchytu 2 body kde budete vrtat montážní otvory pro šrouby. Dejte přitom pozor aby jste 
tyto otvory vrtaly do středu příčného trámu a nehrozilo tak uvolnění konstrukce s projektorem.
Vyvrtejte otvory o průměru 3 mm do hloubky 30 mm.  Stropní úchyt přišroubujte pomocí dvou (W-A) šroubů. 

INSTALACE DO ZDI Z PLNĚNÝCH CIHEL A BETONU

VAROVÁNÍ

Ujistěte se že budete instalovat držák s projektorem do zpevněného místa zdi, doporučuje
se zhruba 2,5 cm od okraje cihly nebo bloku. Též se doporučuje vrtat díry  vrtačkou na poma-
lejší rychlost otáček namísto užití kladiva, kterým by cihla mohla prasknout nebo se drolit.

Osoba zodpovědná za instalaci zařízení by měla počítat s váhou držáku s projektorem a
přídavnými komponenty při určení vhodného místa. 

Použijte stropní úchyt jako šablonu pro načrtnutí 4 bodů pro umístění šroubů na stropě tak jak je to znázorněno 
na obrázku 3.2.
Vyvrtejte tyto montážní otvory 10ti mm vrtákem nejméně 60 mm hluboko do zdi. Vložte do otvorů hmoždinky (W-B). 
Přišroubujte stropní úchyt pomocí čtyř šroubů (W-A) a čtyř podložek (W-C) tak jak je to znázorněno na obrázku 3.2.

INSTALACE PROJEKTORU K DRŽÁKU

Položte si projektor vzhůru nohama, přiložte držáku ke středu projektoru co nejblíže to půjde. Použijte každé rameno 
držáku pro jednotlivé montážní otvory. Ramena držáku se dají �exibilně natočit a posunout jak je znázorněno na 
obrázku 4.1. 
Pokud má projektor pouze tři montážní otvory pro uchycení, použijte pouze tři ramena. 
UPOZORNĚNÍ: Pokud nemá projektor alespoň tři montážní otvory, nezavěšujte projektor k tomuto držáku.
Přimontujte držák k projektoru vhodnými šrouby jak je znázorněno na obrázku 4.1.

Zavěšení projektoru k držáku
Vzdálenost projektoru od stropu můžete �exibilně nastavovat povolením pevnící klapky a vysunutím nebo vsunutím 
vnitřní tyče tak jak je to znázorněno na obrázku 5.1

pevnící klapka

Zahákněte projektor pomocní úchytných háků k držáku a zajistěte pomocí dvou šroubů (M-A) a dvou podložek (M-H) tak,
jak je to znázorněno na obrázku 5.2.
Uřízněte kryt na kabel v rozdílu délky vysunutí vnitřní a vnější tyče a zakryjte mezeru tak jak je to znázorněno na obrázku 5.2. 
DŮLEŽITÉ: Ujistěte se že je projektor správně zaháknutý a že jsou šrouby bezpečně utaženy před uvolněním 
projektoru. 

hák

NASTAVENÍ SKLONU PROJEKTORU
Projektor můžete nastavit do optimálního sklonu mezi -15˚~ +15˚ a náklonu -10˚~ +10˚ jak je to znázorněno na obrázku
6.1 a 6.2.
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podložka (x2)



Údržba
Poté co jste namontovali držák a projektor zkontrolujte,  jestli jsou dostatečně stabilní a bezpečné k používání. Měli by jste 
také kontrolovat každé dva měsíce, jestli nejsou šrouby povolené a eventuelně je utáhnout. Při jakýchkoliv pochybnostech
týkajících se instalace držáku neváhejte kontaktovat dodavatele nebo výrobce produktu. 

NÁVOD K INSTALACI

úhel náklonu

20kg
MAX

Stropní držák na projektor

P2

POZNÁMKA: Přečtěte si celý manuál před tím než začnete držák sestavovat a instalovat

VAROVÁNÍ

Nezačínejte s instalací produktu před nastudováním celého manuálu včetně instrukcí
a varování. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se instalace neváhejte kontaktovat 
dodavatele produktu. 

Držte se instrukcí uvedených v manuálu o doporučené vzdálenosti od stěny aby nedošlo
k poškození projektoru. 

Tento produkt by měl být instalován pouze osobou mechanicky zručnou a s předchozími
zkušenostmi. 

Ujistěte se,  zdali povrch, na který bude držák instalován, je stabilní a bezpečný pro udržení
váhy držáku, projektoru a jakýchkoliv dalších komponentů. 

Nikdy nepřesahujte maximální povolenou nosnost. 

Vždy používejte k pomoci druhou osobu nebo mechanické zvedací zařízení k bezpečnému
umístění držáku a projektoru. 

Šrouby utáhněte pevně, dejte si však pozor aby jste je nepřetočily. To může poškodit zařízení
a radikálně snížit nosnost držáku. 

Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití. Při použití tohoto produktu venku může dojít  
ke zranění osob nebo poničení držáku s projektorem. 

Seznam přiložených dílů

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se jestli jste v balení obdrželi všechny části a díly ze seznamu které jsou nezbytné ke správné
    instalaci. Pokud nějaké části chybí nebo jsou poškozené, kontaktujte dodavatele produktu pro náhradu. 

stropní úchyt A (x1)

nastavitelná tyč B (x1)

otočný čep držáku
C (x1)

úchyt na projektor D (x1)

kabelový kryt E (x1)

podložka podložka podložka podložka

imbusový klíč
4mm M-K (x1)

imbusový klíč
5mm M-L (x1)

náhradní úchyt
M-M (x2)

šroub hmoždinka 16 podložka (x4)

Vyžadované nářadí

Křížový šroubovák (200mm dlouhý bez držadla)
Vrtačka s vrtákem 10mm
Kladivo

Vedení kabelů
- rozmontujte nastavitelnou tyč k jednodušší manipulaci
- uvolněte utaženou klapku imbusovým klíčem M-K a poté vytáhněte vnitřní tyč jak je vidět na obrázku

upevněná klapka

vnitřní tyč

vnější tyč

Odšroubujte tři šrouby a odstraňte spodní část vnitřní tyče.
Veďte kabel vnitřkem jak je znázorněno na obrázku 1.2.

spodní část

Opět přišroubujte spodní část vnitřní tyče.
Vsuňte vnitřní tyč do vnější jak je znázorněno na obrázku 1.3.

POZNÁMKA: Ujistěte se
zdali jsou tyče do sebe 
zasunuty správným 
směrem

POZNÁMKA: Ujistěte se
že spodní část vnitřní 
tyče zasunuta správným 
směrem

Složení stropního držáku na projektor
Přišroubujte nastavitelnou tyč k stropnímu úchytu čtyřmi šrouby (M-B) a čtyřmi podložkami (M-I) jak je znázorněno
na obrázku 2.1.

Připevněte otočný čep držáku ke spodku vnitřní tyče a pomocí 4 šroubů (M-A) a 4 podložek (M-H) dle obrázku 2.2.

INSTALACE DO DŘEVĚNÉ STĚNY

VAROVÁNÍ
Ujistěte se že povrch stěny na kterou budete držák montovat bezpečně udrží váhu držáku, 
projektoru a přidaných komponentů. 

Šrouby utáhněte pevně, dejte si však pozor aby jste je nepřetočily. To může poškodit zařízení
a radikálně snížit nosnost držáku. 

Ujistěte se že šrouby jsou umístěny ve středu příčných trámů. Dbejte zvýšené pozornosti
při určování lokace pro tyto šrouby. 

Příslušenství přiložené v balení je určeno pro instalaci do standardní pevné zdi  z plněných
cihel nebo betonu tvrdého dřeva. Při instalaci do jiného typu zdi jsou osoby instalující zaří-
zení zodpovědné za dodání vhodnějšího typu dílů. 

Načrtněte si pomocí stropního úchytu 2 body kde budete vrtat montážní otvory pro šrouby. Dejte přitom pozor aby jste 
tyto otvory vrtaly do středu příčného trámu a nehrozilo tak uvolnění konstrukce s projektorem.
Vyvrtejte otvory o průměru 3 mm do hloubky 30 mm.  Stropní úchyt přišroubujte pomocí dvou (W-A) šroubů. 

INSTALACE DO ZDI Z PLNĚNÝCH CIHEL A BETONU

VAROVÁNÍ

Ujistěte se že budete instalovat držák s projektorem do zpevněného místa zdi, doporučuje
se zhruba 2,5 cm od okraje cihly nebo bloku. Též se doporučuje vrtat díry  vrtačkou na poma-
lejší rychlost otáček namísto užití kladiva, kterým by cihla mohla prasknout nebo se drolit.

Osoba zodpovědná za instalaci zařízení by měla počítat s váhou držáku s projektorem a
přídavnými komponenty při určení vhodného místa. 

Použijte stropní úchyt jako šablonu pro načrtnutí 4 bodů pro umístění šroubů na stropě tak jak je to znázorněno 
na obrázku 3.2.
Vyvrtejte tyto montážní otvory 10ti mm vrtákem nejméně 60 mm hluboko do zdi. Vložte do otvorů hmoždinky (W-B). 
Přišroubujte stropní úchyt pomocí čtyř šroubů (W-A) a čtyř podložek (W-C) tak jak je to znázorněno na obrázku 3.2.

INSTALACE PROJEKTORU K DRŽÁKU

Položte si projektor vzhůru nohama, přiložte držáku ke středu projektoru co nejblíže to půjde. Použijte každé rameno 
držáku pro jednotlivé montážní otvory. Ramena držáku se dají �exibilně natočit a posunout jak je znázorněno na 
obrázku 4.1. 
Pokud má projektor pouze tři montážní otvory pro uchycení, použijte pouze tři ramena. 
UPOZORNĚNÍ: Pokud nemá projektor alespoň tři montážní otvory, nezavěšujte projektor k tomuto držáku.
Přimontujte držák k projektoru vhodnými šrouby jak je znázorněno na obrázku 4.1.

Zavěšení projektoru k držáku
Vzdálenost projektoru od stropu můžete �exibilně nastavovat povolením pevnící klapky a vysunutím nebo vsunutím 
vnitřní tyče tak jak je to znázorněno na obrázku 5.1

pevnící klapka

Zahákněte projektor pomocní úchytných háků k držáku a zajistěte pomocí dvou šroubů (M-A) a dvou podložek (M-H) tak,
jak je to znázorněno na obrázku 5.2.
Uřízněte kryt na kabel v rozdílu délky vysunutí vnitřní a vnější tyče a zakryjte mezeru tak jak je to znázorněno na obrázku 5.2. 
DŮLEŽITÉ: Ujistěte se že je projektor správně zaháknutý a že jsou šrouby bezpečně utaženy před uvolněním 
projektoru. 

hák

NASTAVENÍ SKLONU PROJEKTORU
Projektor můžete nastavit do optimálního sklonu mezi -15˚~ +15˚ a náklonu -10˚~ +10˚ jak je to znázorněno na obrázku
6.1 a 6.2.

Balení M

Balení W

connect IT

D5 plastova 
podložka (x2)



Údržba
Poté co jste namontovali držák a projektor zkontrolujte,  jestli jsou dostatečně stabilní a bezpečné k používání. Měli by jste 
také kontrolovat každé dva měsíce, jestli nejsou šrouby povolené a eventuelně je utáhnout. Při jakýchkoliv pochybnostech
týkajících se instalace držáku neváhejte kontaktovat dodavatele nebo výrobce produktu. 

NÁVOD K INSTALACI

úhel náklonu

20kg
MAX

Stropní držák na projektor

P2

POZNÁMKA: Přečtěte si celý manuál před tím než začnete držák sestavovat a instalovat

VAROVÁNÍ

Nezačínejte s instalací produktu před nastudováním celého manuálu včetně instrukcí
a varování. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se instalace neváhejte kontaktovat 
dodavatele produktu. 

Držte se instrukcí uvedených v manuálu o doporučené vzdálenosti od stěny aby nedošlo
k poškození projektoru. 

Tento produkt by měl být instalován pouze osobou mechanicky zručnou a s předchozími
zkušenostmi. 

Ujistěte se,  zdali povrch, na který bude držák instalován, je stabilní a bezpečný pro udržení
váhy držáku, projektoru a jakýchkoliv dalších komponentů. 

Nikdy nepřesahujte maximální povolenou nosnost. 

Vždy používejte k pomoci druhou osobu nebo mechanické zvedací zařízení k bezpečnému
umístění držáku a projektoru. 

Šrouby utáhněte pevně, dejte si však pozor aby jste je nepřetočily. To může poškodit zařízení
a radikálně snížit nosnost držáku. 

Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití. Při použití tohoto produktu venku může dojít  
ke zranění osob nebo poničení držáku s projektorem. 

Seznam přiložených dílů

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se jestli jste v balení obdrželi všechny části a díly ze seznamu které jsou nezbytné ke správné
    instalaci. Pokud nějaké části chybí nebo jsou poškozené, kontaktujte dodavatele produktu pro náhradu. 

stropní úchyt A (x1)

nastavitelná tyč B (x1)

otočný čep držáku
C (x1)

úchyt na projektor D (x1)

kabelový kryt E (x1)

podložka podložka podložka podložka

imbusový klíč
4mm M-K (x1)

imbusový klíč
5mm M-L (x1)

náhradní úchyt
M-M (x2)

šroub hmoždinka 16 podložka (x4)

Vyžadované nářadí

Křížový šroubovák (200mm dlouhý bez držadla)
Vrtačka s vrtákem 10mm
Kladivo

Vedení kabelů
- rozmontujte nastavitelnou tyč k jednodušší manipulaci
- uvolněte utaženou klapku imbusovým klíčem M-K a poté vytáhněte vnitřní tyč jak je vidět na obrázku

upevněná klapka

vnitřní tyč

vnější tyč

Odšroubujte tři šrouby a odstraňte spodní část vnitřní tyče.
Veďte kabel vnitřkem jak je znázorněno na obrázku 1.2.

spodní část

Opět přišroubujte spodní část vnitřní tyče.
Vsuňte vnitřní tyč do vnější jak je znázorněno na obrázku 1.3.

POZNÁMKA: Ujistěte se
zdali jsou tyče do sebe 
zasunuty správným 
směrem

POZNÁMKA: Ujistěte se
že spodní část vnitřní 
tyče zasunuta správným 
směrem

Složení stropního držáku na projektor
Přišroubujte nastavitelnou tyč k stropnímu úchytu čtyřmi šrouby (M-B) a čtyřmi podložkami (M-I) jak je znázorněno
na obrázku 2.1.

Připevněte otočný čep držáku ke spodku vnitřní tyče a pomocí 4 šroubů (M-A) a 4 podložek (M-H) dle obrázku 2.2.

INSTALACE DO DŘEVĚNÉ STĚNY

VAROVÁNÍ
Ujistěte se že povrch stěny na kterou budete držák montovat bezpečně udrží váhu držáku, 
projektoru a přidaných komponentů. 

Šrouby utáhněte pevně, dejte si však pozor aby jste je nepřetočily. To může poškodit zařízení
a radikálně snížit nosnost držáku. 

Ujistěte se že šrouby jsou umístěny ve středu příčných trámů. Dbejte zvýšené pozornosti
při určování lokace pro tyto šrouby. 

Příslušenství přiložené v balení je určeno pro instalaci do standardní pevné zdi  z plněných
cihel nebo betonu tvrdého dřeva. Při instalaci do jiného typu zdi jsou osoby instalující zaří-
zení zodpovědné za dodání vhodnějšího typu dílů. 

Načrtněte si pomocí stropního úchytu 2 body kde budete vrtat montážní otvory pro šrouby. Dejte přitom pozor aby jste 
tyto otvory vrtaly do středu příčného trámu a nehrozilo tak uvolnění konstrukce s projektorem.
Vyvrtejte otvory o průměru 3 mm do hloubky 30 mm.  Stropní úchyt přišroubujte pomocí dvou (W-A) šroubů. 

INSTALACE DO ZDI Z PLNĚNÝCH CIHEL A BETONU

VAROVÁNÍ

Ujistěte se že budete instalovat držák s projektorem do zpevněného místa zdi, doporučuje
se zhruba 2,5 cm od okraje cihly nebo bloku. Též se doporučuje vrtat díry  vrtačkou na poma-
lejší rychlost otáček namísto užití kladiva, kterým by cihla mohla prasknout nebo se drolit.

Osoba zodpovědná za instalaci zařízení by měla počítat s váhou držáku s projektorem a
přídavnými komponenty při určení vhodného místa. 

Použijte stropní úchyt jako šablonu pro načrtnutí 4 bodů pro umístění šroubů na stropě tak jak je to znázorněno 
na obrázku 3.2.
Vyvrtejte tyto montážní otvory 10ti mm vrtákem nejméně 60 mm hluboko do zdi. Vložte do otvorů hmoždinky (W-B). 
Přišroubujte stropní úchyt pomocí čtyř šroubů (W-A) a čtyř podložek (W-C) tak jak je to znázorněno na obrázku 3.2.

INSTALACE PROJEKTORU K DRŽÁKU

Položte si projektor vzhůru nohama, přiložte držáku ke středu projektoru co nejblíže to půjde. Použijte každé rameno 
držáku pro jednotlivé montážní otvory. Ramena držáku se dají �exibilně natočit a posunout jak je znázorněno na 
obrázku 4.1. 
Pokud má projektor pouze tři montážní otvory pro uchycení, použijte pouze tři ramena. 
UPOZORNĚNÍ: Pokud nemá projektor alespoň tři montážní otvory, nezavěšujte projektor k tomuto držáku.
Přimontujte držák k projektoru vhodnými šrouby jak je znázorněno na obrázku 4.1.

Zavěšení projektoru k držáku
Vzdálenost projektoru od stropu můžete �exibilně nastavovat povolením pevnící klapky a vysunutím nebo vsunutím 
vnitřní tyče tak jak je to znázorněno na obrázku 5.1

pevnící klapka

Zahákněte projektor pomocní úchytných háků k držáku a zajistěte pomocí dvou šroubů (M-A) a dvou podložek (M-H) tak,
jak je to znázorněno na obrázku 5.2.
Uřízněte kryt na kabel v rozdílu délky vysunutí vnitřní a vnější tyče a zakryjte mezeru tak jak je to znázorněno na obrázku 5.2. 
DŮLEŽITÉ: Ujistěte se že je projektor správně zaháknutý a že jsou šrouby bezpečně utaženy před uvolněním 
projektoru. 

hák

NASTAVENÍ SKLONU PROJEKTORU
Projektor můžete nastavit do optimálního sklonu mezi -15˚~ +15˚ a náklonu -10˚~ +10˚ jak je to znázorněno na obrázku
6.1 a 6.2.

Balení M

Balení W

connect IT

D5 plastova 
podložka (x2)



Údržba
Poté co jste namontovali držák a projektor zkontrolujte,  jestli jsou dostatečně stabilní a bezpečné k používání. Měli by jste 
také kontrolovat každé dva měsíce, jestli nejsou šrouby povolené a eventuelně je utáhnout. Při jakýchkoliv pochybnostech
týkajících se instalace držáku neváhejte kontaktovat dodavatele nebo výrobce produktu. 

NÁVOD K INSTALACI

úhel náklonu

20kg
MAX

Stropní držák na projektor

P2

POZNÁMKA: Přečtěte si celý manuál před tím než začnete držák sestavovat a instalovat

VAROVÁNÍ

Nezačínejte s instalací produktu před nastudováním celého manuálu včetně instrukcí
a varování. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se instalace neváhejte kontaktovat 
dodavatele produktu. 

Držte se instrukcí uvedených v manuálu o doporučené vzdálenosti od stěny aby nedošlo
k poškození projektoru. 

Tento produkt by měl být instalován pouze osobou mechanicky zručnou a s předchozími
zkušenostmi. 

Ujistěte se,  zdali povrch, na který bude držák instalován, je stabilní a bezpečný pro udržení
váhy držáku, projektoru a jakýchkoliv dalších komponentů. 

Nikdy nepřesahujte maximální povolenou nosnost. 

Vždy používejte k pomoci druhou osobu nebo mechanické zvedací zařízení k bezpečnému
umístění držáku a projektoru. 

Šrouby utáhněte pevně, dejte si však pozor aby jste je nepřetočily. To může poškodit zařízení
a radikálně snížit nosnost držáku. 

Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití. Při použití tohoto produktu venku může dojít  
ke zranění osob nebo poničení držáku s projektorem. 

Seznam přiložených dílů

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se jestli jste v balení obdrželi všechny části a díly ze seznamu které jsou nezbytné ke správné
    instalaci. Pokud nějaké části chybí nebo jsou poškozené, kontaktujte dodavatele produktu pro náhradu. 

stropní úchyt A (x1)

nastavitelná tyč B (x1)

otočný čep držáku
C (x1)

úchyt na projektor D (x1)

kabelový kryt E (x1)

podložka podložka podložka podložka

imbusový klíč
4mm M-K (x1)

imbusový klíč
5mm M-L (x1)

náhradní úchyt
M-M (x2)

šroub hmoždinka 16 podložka (x4)

Vyžadované nářadí

Křížový šroubovák (200mm dlouhý bez držadla)
Vrtačka s vrtákem 10mm
Kladivo

Vedení kabelů
- rozmontujte nastavitelnou tyč k jednodušší manipulaci
- uvolněte utaženou klapku imbusovým klíčem M-K a poté vytáhněte vnitřní tyč jak je vidět na obrázku

upevněná klapka

vnitřní tyč

vnější tyč

Odšroubujte tři šrouby a odstraňte spodní část vnitřní tyče.
Veďte kabel vnitřkem jak je znázorněno na obrázku 1.2.

spodní část

Opět přišroubujte spodní část vnitřní tyče.
Vsuňte vnitřní tyč do vnější jak je znázorněno na obrázku 1.3.

POZNÁMKA: Ujistěte se
zdali jsou tyče do sebe 
zasunuty správným 
směrem

POZNÁMKA: Ujistěte se
že spodní část vnitřní 
tyče zasunuta správným 
směrem

Složení stropního držáku na projektor
Přišroubujte nastavitelnou tyč k stropnímu úchytu čtyřmi šrouby (M-B) a čtyřmi podložkami (M-I) jak je znázorněno
na obrázku 2.1.

Připevněte otočný čep držáku ke spodku vnitřní tyče a pomocí 4 šroubů (M-A) a 4 podložek (M-H) dle obrázku 2.2.

INSTALACE DO DŘEVĚNÉ STĚNY

VAROVÁNÍ
Ujistěte se že povrch stěny na kterou budete držák montovat bezpečně udrží váhu držáku, 
projektoru a přidaných komponentů. 

Šrouby utáhněte pevně, dejte si však pozor aby jste je nepřetočily. To může poškodit zařízení
a radikálně snížit nosnost držáku. 

Ujistěte se že šrouby jsou umístěny ve středu příčných trámů. Dbejte zvýšené pozornosti
při určování lokace pro tyto šrouby. 

Příslušenství přiložené v balení je určeno pro instalaci do standardní pevné zdi  z plněných
cihel nebo betonu tvrdého dřeva. Při instalaci do jiného typu zdi jsou osoby instalující zaří-
zení zodpovědné za dodání vhodnějšího typu dílů. 

Načrtněte si pomocí stropního úchytu 2 body kde budete vrtat montážní otvory pro šrouby. Dejte přitom pozor aby jste 
tyto otvory vrtaly do středu příčného trámu a nehrozilo tak uvolnění konstrukce s projektorem.
Vyvrtejte otvory o průměru 3 mm do hloubky 30 mm.  Stropní úchyt přišroubujte pomocí dvou (W-A) šroubů. 

INSTALACE DO ZDI Z PLNĚNÝCH CIHEL A BETONU

VAROVÁNÍ

Ujistěte se že budete instalovat držák s projektorem do zpevněného místa zdi, doporučuje
se zhruba 2,5 cm od okraje cihly nebo bloku. Též se doporučuje vrtat díry  vrtačkou na poma-
lejší rychlost otáček namísto užití kladiva, kterým by cihla mohla prasknout nebo se drolit.

Osoba zodpovědná za instalaci zařízení by měla počítat s váhou držáku s projektorem a
přídavnými komponenty při určení vhodného místa. 

Použijte stropní úchyt jako šablonu pro načrtnutí 4 bodů pro umístění šroubů na stropě tak jak je to znázorněno 
na obrázku 3.2.
Vyvrtejte tyto montážní otvory 10ti mm vrtákem nejméně 60 mm hluboko do zdi. Vložte do otvorů hmoždinky (W-B). 
Přišroubujte stropní úchyt pomocí čtyř šroubů (W-A) a čtyř podložek (W-C) tak jak je to znázorněno na obrázku 3.2.

INSTALACE PROJEKTORU K DRŽÁKU

Položte si projektor vzhůru nohama, přiložte držáku ke středu projektoru co nejblíže to půjde. Použijte každé rameno 
držáku pro jednotlivé montážní otvory. Ramena držáku se dají �exibilně natočit a posunout jak je znázorněno na 
obrázku 4.1. 
Pokud má projektor pouze tři montážní otvory pro uchycení, použijte pouze tři ramena. 
UPOZORNĚNÍ: Pokud nemá projektor alespoň tři montážní otvory, nezavěšujte projektor k tomuto držáku.
Přimontujte držák k projektoru vhodnými šrouby jak je znázorněno na obrázku 4.1.

Zavěšení projektoru k držáku
Vzdálenost projektoru od stropu můžete �exibilně nastavovat povolením pevnící klapky a vysunutím nebo vsunutím 
vnitřní tyče tak jak je to znázorněno na obrázku 5.1

pevnící klapka

Zahákněte projektor pomocní úchytných háků k držáku a zajistěte pomocí dvou šroubů (M-A) a dvou podložek (M-H) tak,
jak je to znázorněno na obrázku 5.2.
Uřízněte kryt na kabel v rozdílu délky vysunutí vnitřní a vnější tyče a zakryjte mezeru tak jak je to znázorněno na obrázku 5.2. 
DŮLEŽITÉ: Ujistěte se že je projektor správně zaháknutý a že jsou šrouby bezpečně utaženy před uvolněním 
projektoru. 

hák

NASTAVENÍ SKLONU PROJEKTORU
Projektor můžete nastavit do optimálního sklonu mezi -15˚~ +15˚ a náklonu -10˚~ +10˚ jak je to znázorněno na obrázku
6.1 a 6.2.

Balení M

Balení W

connect IT

D5 plastova 
podložka (x2)



Údržba
Poté co jste namontovali držák a projektor zkontrolujte,  jestli jsou dostatečně stabilní a bezpečné k používání. Měli by jste 
také kontrolovat každé dva měsíce, jestli nejsou šrouby povolené a eventuelně je utáhnout. Při jakýchkoliv pochybnostech
týkajících se instalace držáku neváhejte kontaktovat dodavatele nebo výrobce produktu. 

NÁVOD K INSTALACI

úhel náklonu

20kg
MAX

Stropní držák na projektor

P2

POZNÁMKA: Přečtěte si celý manuál před tím než začnete držák sestavovat a instalovat

VAROVÁNÍ

Nezačínejte s instalací produktu před nastudováním celého manuálu včetně instrukcí
a varování. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se instalace neváhejte kontaktovat 
dodavatele produktu. 

Držte se instrukcí uvedených v manuálu o doporučené vzdálenosti od stěny aby nedošlo
k poškození projektoru. 

Tento produkt by měl být instalován pouze osobou mechanicky zručnou a s předchozími
zkušenostmi. 

Ujistěte se,  zdali povrch, na který bude držák instalován, je stabilní a bezpečný pro udržení
váhy držáku, projektoru a jakýchkoliv dalších komponentů. 

Nikdy nepřesahujte maximální povolenou nosnost. 

Vždy používejte k pomoci druhou osobu nebo mechanické zvedací zařízení k bezpečnému
umístění držáku a projektoru. 

Šrouby utáhněte pevně, dejte si však pozor aby jste je nepřetočily. To může poškodit zařízení
a radikálně snížit nosnost držáku. 

Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití. Při použití tohoto produktu venku může dojít  
ke zranění osob nebo poničení držáku s projektorem. 

Seznam přiložených dílů

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se jestli jste v balení obdrželi všechny části a díly ze seznamu které jsou nezbytné ke správné
    instalaci. Pokud nějaké části chybí nebo jsou poškozené, kontaktujte dodavatele produktu pro náhradu. 

stropní úchyt A (x1)

nastavitelná tyč B (x1)

otočný čep držáku
C (x1)

úchyt na projektor D (x1)

kabelový kryt E (x1)

podložka podložka podložka podložka

imbusový klíč
4mm M-K (x1)

imbusový klíč
5mm M-L (x1)

náhradní úchyt
M-M (x2)

šroub hmoždinka 16 podložka (x4)

Vyžadované nářadí

Křížový šroubovák (200mm dlouhý bez držadla)
Vrtačka s vrtákem 10mm
Kladivo

Vedení kabelů
- rozmontujte nastavitelnou tyč k jednodušší manipulaci
- uvolněte utaženou klapku imbusovým klíčem M-K a poté vytáhněte vnitřní tyč jak je vidět na obrázku

upevněná klapka

vnitřní tyč

vnější tyč

Odšroubujte tři šrouby a odstraňte spodní část vnitřní tyče.
Veďte kabel vnitřkem jak je znázorněno na obrázku 1.2.

spodní část

Opět přišroubujte spodní část vnitřní tyče.
Vsuňte vnitřní tyč do vnější jak je znázorněno na obrázku 1.3.

POZNÁMKA: Ujistěte se
zdali jsou tyče do sebe 
zasunuty správným 
směrem

POZNÁMKA: Ujistěte se
že spodní část vnitřní 
tyče zasunuta správným 
směrem

Složení stropního držáku na projektor
Přišroubujte nastavitelnou tyč k stropnímu úchytu čtyřmi šrouby (M-B) a čtyřmi podložkami (M-I) jak je znázorněno
na obrázku 2.1.

Připevněte otočný čep držáku ke spodku vnitřní tyče a pomocí 4 šroubů (M-A) a 4 podložek (M-H) dle obrázku 2.2.

INSTALACE DO DŘEVĚNÉ STĚNY

VAROVÁNÍ
Ujistěte se že povrch stěny na kterou budete držák montovat bezpečně udrží váhu držáku, 
projektoru a přidaných komponentů. 

Šrouby utáhněte pevně, dejte si však pozor aby jste je nepřetočily. To může poškodit zařízení
a radikálně snížit nosnost držáku. 

Ujistěte se že šrouby jsou umístěny ve středu příčných trámů. Dbejte zvýšené pozornosti
při určování lokace pro tyto šrouby. 

Příslušenství přiložené v balení je určeno pro instalaci do standardní pevné zdi  z plněných
cihel nebo betonu tvrdého dřeva. Při instalaci do jiného typu zdi jsou osoby instalující zaří-
zení zodpovědné za dodání vhodnějšího typu dílů. 

Načrtněte si pomocí stropního úchytu 2 body kde budete vrtat montážní otvory pro šrouby. Dejte přitom pozor aby jste 
tyto otvory vrtaly do středu příčného trámu a nehrozilo tak uvolnění konstrukce s projektorem.
Vyvrtejte otvory o průměru 3 mm do hloubky 30 mm.  Stropní úchyt přišroubujte pomocí dvou (W-A) šroubů. 

INSTALACE DO ZDI Z PLNĚNÝCH CIHEL A BETONU

VAROVÁNÍ

Ujistěte se že budete instalovat držák s projektorem do zpevněného místa zdi, doporučuje
se zhruba 2,5 cm od okraje cihly nebo bloku. Též se doporučuje vrtat díry  vrtačkou na poma-
lejší rychlost otáček namísto užití kladiva, kterým by cihla mohla prasknout nebo se drolit.

Osoba zodpovědná za instalaci zařízení by měla počítat s váhou držáku s projektorem a
přídavnými komponenty při určení vhodného místa. 

Použijte stropní úchyt jako šablonu pro načrtnutí 4 bodů pro umístění šroubů na stropě tak jak je to znázorněno 
na obrázku 3.2.
Vyvrtejte tyto montážní otvory 10ti mm vrtákem nejméně 60 mm hluboko do zdi. Vložte do otvorů hmoždinky (W-B). 
Přišroubujte stropní úchyt pomocí čtyř šroubů (W-A) a čtyř podložek (W-C) tak jak je to znázorněno na obrázku 3.2.

INSTALACE PROJEKTORU K DRŽÁKU

Položte si projektor vzhůru nohama, přiložte držáku ke středu projektoru co nejblíže to půjde. Použijte každé rameno 
držáku pro jednotlivé montážní otvory. Ramena držáku se dají �exibilně natočit a posunout jak je znázorněno na 
obrázku 4.1. 
Pokud má projektor pouze tři montážní otvory pro uchycení, použijte pouze tři ramena. 
UPOZORNĚNÍ: Pokud nemá projektor alespoň tři montážní otvory, nezavěšujte projektor k tomuto držáku.
Přimontujte držák k projektoru vhodnými šrouby jak je znázorněno na obrázku 4.1.

Zavěšení projektoru k držáku
Vzdálenost projektoru od stropu můžete �exibilně nastavovat povolením pevnící klapky a vysunutím nebo vsunutím 
vnitřní tyče tak jak je to znázorněno na obrázku 5.1

pevnící klapka

Zahákněte projektor pomocní úchytných háků k držáku a zajistěte pomocí dvou šroubů (M-A) a dvou podložek (M-H) tak,
jak je to znázorněno na obrázku 5.2.
Uřízněte kryt na kabel v rozdílu délky vysunutí vnitřní a vnější tyče a zakryjte mezeru tak jak je to znázorněno na obrázku 5.2. 
DŮLEŽITÉ: Ujistěte se že je projektor správně zaháknutý a že jsou šrouby bezpečně utaženy před uvolněním 
projektoru. 

hák

NASTAVENÍ SKLONU PROJEKTORU
Projektor můžete nastavit do optimálního sklonu mezi -15˚~ +15˚ a náklonu -10˚~ +10˚ jak je to znázorněno na obrázku
6.1 a 6.2.

Balení M

Balení W

connect IT

D5 plastova 
podložka (x2)



Údržba
Poté co jste namontovali držák a projektor zkontrolujte,  jestli jsou dostatečně stabilní a bezpečné k používání. Měli by jste 
také kontrolovat každé dva měsíce, jestli nejsou šrouby povolené a eventuelně je utáhnout. Při jakýchkoliv pochybnostech
týkajících se instalace držáku neváhejte kontaktovat dodavatele nebo výrobce produktu. 

NÁVOD K INSTALACI

úhel náklonu

20kg
MAX

Stropní držák na projektor

P2

POZNÁMKA: Přečtěte si celý manuál před tím než začnete držák sestavovat a instalovat

VAROVÁNÍ

Nezačínejte s instalací produktu před nastudováním celého manuálu včetně instrukcí
a varování. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se instalace neváhejte kontaktovat 
dodavatele produktu. 

Držte se instrukcí uvedených v manuálu o doporučené vzdálenosti od stěny aby nedošlo
k poškození projektoru. 

Tento produkt by měl být instalován pouze osobou mechanicky zručnou a s předchozími
zkušenostmi. 

Ujistěte se,  zdali povrch, na který bude držák instalován, je stabilní a bezpečný pro udržení
váhy držáku, projektoru a jakýchkoliv dalších komponentů. 

Nikdy nepřesahujte maximální povolenou nosnost. 

Vždy používejte k pomoci druhou osobu nebo mechanické zvedací zařízení k bezpečnému
umístění držáku a projektoru. 

Šrouby utáhněte pevně, dejte si však pozor aby jste je nepřetočily. To může poškodit zařízení
a radikálně snížit nosnost držáku. 

Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití. Při použití tohoto produktu venku může dojít  
ke zranění osob nebo poničení držáku s projektorem. 

Seznam přiložených dílů

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se jestli jste v balení obdrželi všechny části a díly ze seznamu které jsou nezbytné ke správné
    instalaci. Pokud nějaké části chybí nebo jsou poškozené, kontaktujte dodavatele produktu pro náhradu. 

stropní úchyt A (x1)

nastavitelná tyč B (x1)

otočný čep držáku
C (x1)

úchyt na projektor D (x1)

kabelový kryt E (x1)

podložka podložka podložka podložka

imbusový klíč
4mm M-K (x1)

imbusový klíč
5mm M-L (x1)

náhradní úchyt
M-M (x2)

šroub hmoždinka 16 podložka (x4)

Vyžadované nářadí

Křížový šroubovák (200mm dlouhý bez držadla)
Vrtačka s vrtákem 10mm
Kladivo

Vedení kabelů
- rozmontujte nastavitelnou tyč k jednodušší manipulaci
- uvolněte utaženou klapku imbusovým klíčem M-K a poté vytáhněte vnitřní tyč jak je vidět na obrázku

upevněná klapka

vnitřní tyč

vnější tyč

Odšroubujte tři šrouby a odstraňte spodní část vnitřní tyče.
Veďte kabel vnitřkem jak je znázorněno na obrázku 1.2.

spodní část

Opět přišroubujte spodní část vnitřní tyče.
Vsuňte vnitřní tyč do vnější jak je znázorněno na obrázku 1.3.

POZNÁMKA: Ujistěte se
zdali jsou tyče do sebe 
zasunuty správným 
směrem

POZNÁMKA: Ujistěte se
že spodní část vnitřní 
tyče zasunuta správným 
směrem

Složení stropního držáku na projektor
Přišroubujte nastavitelnou tyč k stropnímu úchytu čtyřmi šrouby (M-B) a čtyřmi podložkami (M-I) jak je znázorněno
na obrázku 2.1.

Připevněte otočný čep držáku ke spodku vnitřní tyče a pomocí 4 šroubů (M-A) a 4 podložek (M-H) dle obrázku 2.2.

INSTALACE DO DŘEVĚNÉ STĚNY

VAROVÁNÍ
Ujistěte se že povrch stěny na kterou budete držák montovat bezpečně udrží váhu držáku, 
projektoru a přidaných komponentů. 

Šrouby utáhněte pevně, dejte si však pozor aby jste je nepřetočily. To může poškodit zařízení
a radikálně snížit nosnost držáku. 

Ujistěte se že šrouby jsou umístěny ve středu příčných trámů. Dbejte zvýšené pozornosti
při určování lokace pro tyto šrouby. 

Příslušenství přiložené v balení je určeno pro instalaci do standardní pevné zdi  z plněných
cihel nebo betonu tvrdého dřeva. Při instalaci do jiného typu zdi jsou osoby instalující zaří-
zení zodpovědné za dodání vhodnějšího typu dílů. 

Načrtněte si pomocí stropního úchytu 2 body kde budete vrtat montážní otvory pro šrouby. Dejte přitom pozor aby jste 
tyto otvory vrtaly do středu příčného trámu a nehrozilo tak uvolnění konstrukce s projektorem.
Vyvrtejte otvory o průměru 3 mm do hloubky 30 mm.  Stropní úchyt přišroubujte pomocí dvou (W-A) šroubů. 

INSTALACE DO ZDI Z PLNĚNÝCH CIHEL A BETONU

VAROVÁNÍ

Ujistěte se že budete instalovat držák s projektorem do zpevněného místa zdi, doporučuje
se zhruba 2,5 cm od okraje cihly nebo bloku. Též se doporučuje vrtat díry  vrtačkou na poma-
lejší rychlost otáček namísto užití kladiva, kterým by cihla mohla prasknout nebo se drolit.

Osoba zodpovědná za instalaci zařízení by měla počítat s váhou držáku s projektorem a
přídavnými komponenty při určení vhodného místa. 

Použijte stropní úchyt jako šablonu pro načrtnutí 4 bodů pro umístění šroubů na stropě tak jak je to znázorněno 
na obrázku 3.2.
Vyvrtejte tyto montážní otvory 10ti mm vrtákem nejméně 60 mm hluboko do zdi. Vložte do otvorů hmoždinky (W-B). 
Přišroubujte stropní úchyt pomocí čtyř šroubů (W-A) a čtyř podložek (W-C) tak jak je to znázorněno na obrázku 3.2.

INSTALACE PROJEKTORU K DRŽÁKU

Položte si projektor vzhůru nohama, přiložte držáku ke středu projektoru co nejblíže to půjde. Použijte každé rameno 
držáku pro jednotlivé montážní otvory. Ramena držáku se dají �exibilně natočit a posunout jak je znázorněno na 
obrázku 4.1. 
Pokud má projektor pouze tři montážní otvory pro uchycení, použijte pouze tři ramena. 
UPOZORNĚNÍ: Pokud nemá projektor alespoň tři montážní otvory, nezavěšujte projektor k tomuto držáku.
Přimontujte držák k projektoru vhodnými šrouby jak je znázorněno na obrázku 4.1.

Zavěšení projektoru k držáku
Vzdálenost projektoru od stropu můžete �exibilně nastavovat povolením pevnící klapky a vysunutím nebo vsunutím 
vnitřní tyče tak jak je to znázorněno na obrázku 5.1

pevnící klapka

Zahákněte projektor pomocní úchytných háků k držáku a zajistěte pomocí dvou šroubů (M-A) a dvou podložek (M-H) tak,
jak je to znázorněno na obrázku 5.2.
Uřízněte kryt na kabel v rozdílu délky vysunutí vnitřní a vnější tyče a zakryjte mezeru tak jak je to znázorněno na obrázku 5.2. 
DŮLEŽITÉ: Ujistěte se že je projektor správně zaháknutý a že jsou šrouby bezpečně utaženy před uvolněním 
projektoru. 

hák

NASTAVENÍ SKLONU PROJEKTORU
Projektor můžete nastavit do optimálního sklonu mezi -15˚~ +15˚ a náklonu -10˚~ +10˚ jak je to znázorněno na obrázku
6.1 a 6.2.

Balení M

Balení W

connect IT

D5 plastova 
podložka (x2)



Údržba
Poté co jste namontovali držák a projektor zkontrolujte,  jestli jsou dostatečně stabilní a bezpečné k používání. Měli by jste 
také kontrolovat každé dva měsíce, jestli nejsou šrouby povolené a eventuelně je utáhnout. Při jakýchkoliv pochybnostech
týkajících se instalace držáku neváhejte kontaktovat dodavatele nebo výrobce produktu. 

NÁVOD K INSTALACI

úhel náklonu

20kg
MAX

Stropní držák na projektor

P2

POZNÁMKA: Přečtěte si celý manuál před tím než začnete držák sestavovat a instalovat

VAROVÁNÍ

Nezačínejte s instalací produktu před nastudováním celého manuálu včetně instrukcí
a varování. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se instalace neváhejte kontaktovat 
dodavatele produktu. 

Držte se instrukcí uvedených v manuálu o doporučené vzdálenosti od stěny aby nedošlo
k poškození projektoru. 

Tento produkt by měl být instalován pouze osobou mechanicky zručnou a s předchozími
zkušenostmi. 

Ujistěte se,  zdali povrch, na který bude držák instalován, je stabilní a bezpečný pro udržení
váhy držáku, projektoru a jakýchkoliv dalších komponentů. 

Nikdy nepřesahujte maximální povolenou nosnost. 

Vždy používejte k pomoci druhou osobu nebo mechanické zvedací zařízení k bezpečnému
umístění držáku a projektoru. 

Šrouby utáhněte pevně, dejte si však pozor aby jste je nepřetočily. To může poškodit zařízení
a radikálně snížit nosnost držáku. 

Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití. Při použití tohoto produktu venku může dojít  
ke zranění osob nebo poničení držáku s projektorem. 

Seznam přiložených dílů

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se jestli jste v balení obdrželi všechny části a díly ze seznamu které jsou nezbytné ke správné
    instalaci. Pokud nějaké části chybí nebo jsou poškozené, kontaktujte dodavatele produktu pro náhradu. 

stropní úchyt A (x1)

nastavitelná tyč B (x1)

otočný čep držáku
C (x1)

úchyt na projektor D (x1)

kabelový kryt E (x1)

podložka podložka podložka podložka

imbusový klíč
4mm M-K (x1)

imbusový klíč
5mm M-L (x1)

náhradní úchyt
M-M (x2)

šroub hmoždinka 16 podložka (x4)

Vyžadované nářadí

Křížový šroubovák (200mm dlouhý bez držadla)
Vrtačka s vrtákem 10mm
Kladivo

Vedení kabelů
- rozmontujte nastavitelnou tyč k jednodušší manipulaci
- uvolněte utaženou klapku imbusovým klíčem M-K a poté vytáhněte vnitřní tyč jak je vidět na obrázku

upevněná klapka

vnitřní tyč

vnější tyč

Odšroubujte tři šrouby a odstraňte spodní část vnitřní tyče.
Veďte kabel vnitřkem jak je znázorněno na obrázku 1.2.

spodní část

Opět přišroubujte spodní část vnitřní tyče.
Vsuňte vnitřní tyč do vnější jak je znázorněno na obrázku 1.3.

POZNÁMKA: Ujistěte se
zdali jsou tyče do sebe 
zasunuty správným 
směrem

POZNÁMKA: Ujistěte se
že spodní část vnitřní 
tyče zasunuta správným 
směrem

Složení stropního držáku na projektor
Přišroubujte nastavitelnou tyč k stropnímu úchytu čtyřmi šrouby (M-B) a čtyřmi podložkami (M-I) jak je znázorněno
na obrázku 2.1.

Připevněte otočný čep držáku ke spodku vnitřní tyče a pomocí 4 šroubů (M-A) a 4 podložek (M-H) dle obrázku 2.2.

INSTALACE DO DŘEVĚNÉ STĚNY

VAROVÁNÍ
Ujistěte se že povrch stěny na kterou budete držák montovat bezpečně udrží váhu držáku, 
projektoru a přidaných komponentů. 

Šrouby utáhněte pevně, dejte si však pozor aby jste je nepřetočily. To může poškodit zařízení
a radikálně snížit nosnost držáku. 

Ujistěte se že šrouby jsou umístěny ve středu příčných trámů. Dbejte zvýšené pozornosti
při určování lokace pro tyto šrouby. 

Příslušenství přiložené v balení je určeno pro instalaci do standardní pevné zdi  z plněných
cihel nebo betonu tvrdého dřeva. Při instalaci do jiného typu zdi jsou osoby instalující zaří-
zení zodpovědné za dodání vhodnějšího typu dílů. 

Načrtněte si pomocí stropního úchytu 2 body kde budete vrtat montážní otvory pro šrouby. Dejte přitom pozor aby jste 
tyto otvory vrtaly do středu příčného trámu a nehrozilo tak uvolnění konstrukce s projektorem.
Vyvrtejte otvory o průměru 3 mm do hloubky 30 mm.  Stropní úchyt přišroubujte pomocí dvou (W-A) šroubů. 

INSTALACE DO ZDI Z PLNĚNÝCH CIHEL A BETONU

VAROVÁNÍ

Ujistěte se že budete instalovat držák s projektorem do zpevněného místa zdi, doporučuje
se zhruba 2,5 cm od okraje cihly nebo bloku. Též se doporučuje vrtat díry  vrtačkou na poma-
lejší rychlost otáček namísto užití kladiva, kterým by cihla mohla prasknout nebo se drolit.

Osoba zodpovědná za instalaci zařízení by měla počítat s váhou držáku s projektorem a
přídavnými komponenty při určení vhodného místa. 

Použijte stropní úchyt jako šablonu pro načrtnutí 4 bodů pro umístění šroubů na stropě tak jak je to znázorněno 
na obrázku 3.2.
Vyvrtejte tyto montážní otvory 10ti mm vrtákem nejméně 60 mm hluboko do zdi. Vložte do otvorů hmoždinky (W-B). 
Přišroubujte stropní úchyt pomocí čtyř šroubů (W-A) a čtyř podložek (W-C) tak jak je to znázorněno na obrázku 3.2.

INSTALACE PROJEKTORU K DRŽÁKU

Položte si projektor vzhůru nohama, přiložte držáku ke středu projektoru co nejblíže to půjde. Použijte každé rameno 
držáku pro jednotlivé montážní otvory. Ramena držáku se dají �exibilně natočit a posunout jak je znázorněno na 
obrázku 4.1. 
Pokud má projektor pouze tři montážní otvory pro uchycení, použijte pouze tři ramena. 
UPOZORNĚNÍ: Pokud nemá projektor alespoň tři montážní otvory, nezavěšujte projektor k tomuto držáku.
Přimontujte držák k projektoru vhodnými šrouby jak je znázorněno na obrázku 4.1.

Zavěšení projektoru k držáku
Vzdálenost projektoru od stropu můžete �exibilně nastavovat povolením pevnící klapky a vysunutím nebo vsunutím 
vnitřní tyče tak jak je to znázorněno na obrázku 5.1

pevnící klapka

Zahákněte projektor pomocní úchytných háků k držáku a zajistěte pomocí dvou šroubů (M-A) a dvou podložek (M-H) tak,
jak je to znázorněno na obrázku 5.2.
Uřízněte kryt na kabel v rozdílu délky vysunutí vnitřní a vnější tyče a zakryjte mezeru tak jak je to znázorněno na obrázku 5.2. 
DŮLEŽITÉ: Ujistěte se že je projektor správně zaháknutý a že jsou šrouby bezpečně utaženy před uvolněním 
projektoru. 

hák

NASTAVENÍ SKLONU PROJEKTORU
Projektor můžete nastavit do optimálního sklonu mezi -15˚~ +15˚ a náklonu -10˚~ +10˚ jak je to znázorněno na obrázku
6.1 a 6.2.

Balení M

Balení W

connect IT

D5 plastova 
podložka (x2)



Údržba
Poté co jste namontovali držák a projektor zkontrolujte,  jestli jsou dostatečně stabilní a bezpečné k používání. Měli by jste 
také kontrolovat každé dva měsíce, jestli nejsou šrouby povolené a eventuelně je utáhnout. Při jakýchkoliv pochybnostech
týkajících se instalace držáku neváhejte kontaktovat dodavatele nebo výrobce produktu. 

NÁVOD K INSTALACI

úhel náklonu

20kg
MAX

Stropní držák na projektor

P2

POZNÁMKA: Přečtěte si celý manuál před tím než začnete držák sestavovat a instalovat

VAROVÁNÍ

Nezačínejte s instalací produktu před nastudováním celého manuálu včetně instrukcí
a varování. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se instalace neváhejte kontaktovat 
dodavatele produktu. 

Držte se instrukcí uvedených v manuálu o doporučené vzdálenosti od stěny aby nedošlo
k poškození projektoru. 

Tento produkt by měl být instalován pouze osobou mechanicky zručnou a s předchozími
zkušenostmi. 

Ujistěte se,  zdali povrch, na který bude držák instalován, je stabilní a bezpečný pro udržení
váhy držáku, projektoru a jakýchkoliv dalších komponentů. 

Nikdy nepřesahujte maximální povolenou nosnost. 

Vždy používejte k pomoci druhou osobu nebo mechanické zvedací zařízení k bezpečnému
umístění držáku a projektoru. 

Šrouby utáhněte pevně, dejte si však pozor aby jste je nepřetočily. To může poškodit zařízení
a radikálně snížit nosnost držáku. 

Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití. Při použití tohoto produktu venku může dojít  
ke zranění osob nebo poničení držáku s projektorem. 

Seznam přiložených dílů

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se jestli jste v balení obdrželi všechny části a díly ze seznamu které jsou nezbytné ke správné
    instalaci. Pokud nějaké části chybí nebo jsou poškozené, kontaktujte dodavatele produktu pro náhradu. 

stropní úchyt A (x1)

nastavitelná tyč B (x1)

otočný čep držáku
C (x1)

úchyt na projektor D (x1)

kabelový kryt E (x1)

podložka podložka podložka podložka

imbusový klíč
4mm M-K (x1)

imbusový klíč
5mm M-L (x1)

náhradní úchyt
M-M (x2)

šroub hmoždinka 16 podložka (x4)

Vyžadované nářadí

Křížový šroubovák (200mm dlouhý bez držadla)
Vrtačka s vrtákem 10mm
Kladivo

Vedení kabelů
- rozmontujte nastavitelnou tyč k jednodušší manipulaci
- uvolněte utaženou klapku imbusovým klíčem M-K a poté vytáhněte vnitřní tyč jak je vidět na obrázku

upevněná klapka

vnitřní tyč

vnější tyč

Odšroubujte tři šrouby a odstraňte spodní část vnitřní tyče.
Veďte kabel vnitřkem jak je znázorněno na obrázku 1.2.

spodní část

Opět přišroubujte spodní část vnitřní tyče.
Vsuňte vnitřní tyč do vnější jak je znázorněno na obrázku 1.3.

POZNÁMKA: Ujistěte se
zdali jsou tyče do sebe 
zasunuty správným 
směrem

POZNÁMKA: Ujistěte se
že spodní část vnitřní 
tyče zasunuta správným 
směrem

Složení stropního držáku na projektor
Přišroubujte nastavitelnou tyč k stropnímu úchytu čtyřmi šrouby (M-B) a čtyřmi podložkami (M-I) jak je znázorněno
na obrázku 2.1.

Připevněte otočný čep držáku ke spodku vnitřní tyče a pomocí 4 šroubů (M-A) a 4 podložek (M-H) dle obrázku 2.2.

INSTALACE DO DŘEVĚNÉ STĚNY

VAROVÁNÍ
Ujistěte se že povrch stěny na kterou budete držák montovat bezpečně udrží váhu držáku, 
projektoru a přidaných komponentů. 

Šrouby utáhněte pevně, dejte si však pozor aby jste je nepřetočily. To může poškodit zařízení
a radikálně snížit nosnost držáku. 

Ujistěte se že šrouby jsou umístěny ve středu příčných trámů. Dbejte zvýšené pozornosti
při určování lokace pro tyto šrouby. 

Příslušenství přiložené v balení je určeno pro instalaci do standardní pevné zdi  z plněných
cihel nebo betonu tvrdého dřeva. Při instalaci do jiného typu zdi jsou osoby instalující zaří-
zení zodpovědné za dodání vhodnějšího typu dílů. 

Načrtněte si pomocí stropního úchytu 2 body kde budete vrtat montážní otvory pro šrouby. Dejte přitom pozor aby jste 
tyto otvory vrtaly do středu příčného trámu a nehrozilo tak uvolnění konstrukce s projektorem.
Vyvrtejte otvory o průměru 3 mm do hloubky 30 mm.  Stropní úchyt přišroubujte pomocí dvou (W-A) šroubů. 

INSTALACE DO ZDI Z PLNĚNÝCH CIHEL A BETONU

VAROVÁNÍ

Ujistěte se že budete instalovat držák s projektorem do zpevněného místa zdi, doporučuje
se zhruba 2,5 cm od okraje cihly nebo bloku. Též se doporučuje vrtat díry  vrtačkou na poma-
lejší rychlost otáček namísto užití kladiva, kterým by cihla mohla prasknout nebo se drolit.

Osoba zodpovědná za instalaci zařízení by měla počítat s váhou držáku s projektorem a
přídavnými komponenty při určení vhodného místa. 

Použijte stropní úchyt jako šablonu pro načrtnutí 4 bodů pro umístění šroubů na stropě tak jak je to znázorněno 
na obrázku 3.2.
Vyvrtejte tyto montážní otvory 10ti mm vrtákem nejméně 60 mm hluboko do zdi. Vložte do otvorů hmoždinky (W-B). 
Přišroubujte stropní úchyt pomocí čtyř šroubů (W-A) a čtyř podložek (W-C) tak jak je to znázorněno na obrázku 3.2.

INSTALACE PROJEKTORU K DRŽÁKU

Položte si projektor vzhůru nohama, přiložte držáku ke středu projektoru co nejblíže to půjde. Použijte každé rameno 
držáku pro jednotlivé montážní otvory. Ramena držáku se dají �exibilně natočit a posunout jak je znázorněno na 
obrázku 4.1. 
Pokud má projektor pouze tři montážní otvory pro uchycení, použijte pouze tři ramena. 
UPOZORNĚNÍ: Pokud nemá projektor alespoň tři montážní otvory, nezavěšujte projektor k tomuto držáku.
Přimontujte držák k projektoru vhodnými šrouby jak je znázorněno na obrázku 4.1.

Zavěšení projektoru k držáku
Vzdálenost projektoru od stropu můžete �exibilně nastavovat povolením pevnící klapky a vysunutím nebo vsunutím 
vnitřní tyče tak jak je to znázorněno na obrázku 5.1

pevnící klapka

Zahákněte projektor pomocní úchytných háků k držáku a zajistěte pomocí dvou šroubů (M-A) a dvou podložek (M-H) tak,
jak je to znázorněno na obrázku 5.2.
Uřízněte kryt na kabel v rozdílu délky vysunutí vnitřní a vnější tyče a zakryjte mezeru tak jak je to znázorněno na obrázku 5.2. 
DŮLEŽITÉ: Ujistěte se že je projektor správně zaháknutý a že jsou šrouby bezpečně utaženy před uvolněním 
projektoru. 

hák

NASTAVENÍ SKLONU PROJEKTORU
Projektor můžete nastavit do optimálního sklonu mezi -15˚~ +15˚ a náklonu -10˚~ +10˚ jak je to znázorněno na obrázku
6.1 a 6.2.

Balení M

Balení W

connect IT

D5 plastova 
podložka (x2)
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