












INSTALAČNÍ MANUÁL

Univerzální stropní držák na projektor

CI-165 UPOZORNĚNÍ: Nepřesahujte nevyšší 
povolenou nosnost. Může dojít ke zra-
nění nebo poškození projektoru. 

Údržba:
- Pravidelně kontrolujte upevnění držáku pro maximální bezpečnost (každé 3 měsíce).
- V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte svého dealera.  



POZNÁMKA: Přečtěte si pozorně tento manuál před instalací držáku a projektoru. 

VAROVÁNÍ

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

Tento univerzální stropní držák na projektor byl navržen pouze pro instalaci, která je 
uvedena v tomto manuálu. Nesprávná instalace může způsobit zranění  nebo poškození
uchyceného produktu. 

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

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

Nikdy nepřesahujte maximální povolenou nosnost. 

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

Šrouby utáhněte pevně, dejte si však pozor, abyste 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 nebo poničení držáku. 

Kontrolní seznam komponentů

DŮLEŽITÉ: Před instalací se ujistěte, že jste v balení obdržely veškeré komponenty. Pokud některá část
v balení chybí nebo je poškozena, obraťte se na prodejce produktu. 

stropní úchyt

úchytné rameno (x3) 15cm prodlužovací trubice (x1) 8cm prodlužovací trubice (x1)

4mm imbusový klíč (x1)

M6 podložka (x3)

D6 podložka (x6)hmoždinka (x3)

nastavitelná část (x2)nastavitelná část (x3)

dekorační kryt úchyt na projektor (x1)

BALENÍ M

BALENÍ W



1a. Uchycení do dřeva 1b. Uchycení na strop z betonu a cihel

Označte si tužkou
montážní otvory

Označte si tužkou
montážní otvory

Vyvrtejte
montážní otvory

Vyvrtejte
montážní otvory

Přišroubujte
stropní úchyt

Přišroubujte
stropní úchyt

VAROVÁNÍ
Osoba, která instaluje stropní držák na projektor, je zodpovědná za dodání vhodného nářadí
pro uchycení, které není popsáno v tomto manuálu. 

Osoba, která instaluje stropní držák na projektor, se musí ujistit, že povrch bezpečně udrží 
hmotnost držáku s veškerým zařízením, které bude uchyceno. 

Osoba, která instaluje stropní držák na projektor, se musí ujistit, že povrch bezpečně udrží 
hmotnost držáku s veškerým zařízením, které bude uchyceno. 



2. Instalace dekoračního krytu a prodlužovací trubice 3. Instalace úchytných ramen a úchytu na projektor

3a. Běžné uchcení

Veďte kabely od pro-
jektoru uvnitř
prodlužovací trubice

Stiskněte dva postranní 
šrouby zároveň a uchyťte
prodlužovací trubici 
ke stropnímu úchytu. 

Pro zabezpečení povolte
šrouby, aby hlavičky 
přesahovaly otvory.

Lokalizujte montážní otvory na projektoru a uchyťte ramena na projektor pomocí přiložených šroubů. 

Zatím tyto šrouby plně neutahujte

nebo

nebo



Nyní pěvně utáhněte šrouby na obou stranách ramen. 

Nyní pěvně utáhněte šrouby na obou 
stranách ramen. 

3b. Uchycení Toshiba projektorů

Připevněte nastavitelnou část
k projektoru pomocí šroubů. 

Zatím tyto šrouby plne neutahujte

Umístěte úchyt na projektor k úchýtným ramenům co nejblíže ke gravitačnímu středu projektoru jak jen to je možné. 
Nastavte ramena tak, abyste je mohli přišroubovat k úchytu projektoru a pomocí šroubů a podložek vše pevně přišroubujte. 

Umístěte úchyt na projektor k úchýtným 
ramenům co nejblíže ke gravitačnímu středu
projektoru jak jen to je možné.  Nastavte 
ramena tak, abyste je mohli přišroubovat k 
úchytu projektoru a pomocí šroubů a podložek 
vše pevně přišroubujte. 

Lokalizujte montážní otvory na projektoru a 
uchyťte ramena na projektor pomocí přiložených 
šroubů.



3c. Uchycení Philips projektorů

Připevněte nastavitelnou část 
na projektor. 

Pro zabezpečení povolte šrouby, 
aby hlavičky přesahovaly otvory.

Lokalizujte montážní otvory na projektoru a
uchyťte ramena na projektor pomocí přiložených
šroubů.

Umístěte úchyt na projektor k úchýtným
ramenům co nejblíže ke gravitačnímu středu
projektoru jak jen to je možné. Nastavte
ramena tak, abyste je mohli prišroubovat k
úchytu projektoru a pomocí šroubů a podložek
vše pevně přišroubujte.

Nyní pevně utáhněte šrouby na obou
stranách ramen.

Zatím tyto šrouby plne neutahujte

4. Zavěšení projektoru ke stropnímu úchytu

5. Nastavení

Stiskněte dva postranní šrouby zároven a uchyťte projektor ke stropnímu úchytu. Pro zabezpečení povolte šrouby, 
aby hlavičky přesahovaly otvory. 
DŮLEŽITÉ: UJISTĚTE SE ŽE JE PROJEKTOR SPRÁVNĚ UCHYCEN PŘED TÍM, NEŽ PROJEKTOR UVOLNÍTE!

Nastavte na požadovanou polohu. 
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