
                                

Nástěný držák TV  
Speaka Professional 
 

81-140 cm (32 – 55“), naklápěcí a otočný,  

max. zatížitelnost 30 kg 

 

Obj. č.: 62 95 64 
 

Upozorn ění:  

Tento návod k obsluze slouží jako instruktážní p říloha k originálnímu obrázkovému montážnímu 
návodu, který naleznete v balení s výrobkem. 

Účel použití 
Tento nástěnný držák je vhodný pro montáž vhodné TV na stěnu. TV nesmí svými parametry překračovat  
velikost a hmotnost specifikovanou v technických parametrech. Jakýkoliv jiný způsob než uvedený výše může  
vést k poškození tohoto držáku nebo TV a to včetně rizik, jakými jsou poškození nábytku v blízkosti nástěnného 
držáku, zranění osob apod. 

Žádná součást tohoto držáku nesmí být upravována nebo pozměněna. 

Za každých okolností je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny.  

 

Rozsah dodávky 
• Viz strana 2 originálního montážního návodu. 

 

Příprava TV 
• Obvykle je třeba odmontovat nejprve televizní stojan a teprve poté TV připevnit na nástěnný držák.  

Dodržujte návod k obsluze TV. 

• Položte TV na rovnou a měkkou podložku, obrazovkou směrem dolů. Na displej netlačte.  
Povrch cenného nábytku ochraňte vhodnou podložkou. 

• Odstraňte současný stojan (základnu), v závislosti na typu TV jsou stojany přišroubované nebo zacvaknuté. 

 

Obrázek č. 1 

• Uvolněte horní a spodní matici od základní desky. 

• Pro tyto účely použijte přiložený klíč (I). 

• Odstraňte základní desku od nástěnného držáku. 

Obrázek 2a (Montáž na dutou st ěnu): 

• Zvolte místo a výšku pro instalaci nástěnného držáku. Montážní otvory pro přišroubování držáku musí být 
vyvrtány do dřevěného trámu nebo jiného stabilního materiálu ve stěně. Pro nalezení takového místa může 
být nápomocen např. ultrazvukový vyhledávač dřevěných trámů nebo jiných konstrukcí. 

Ujistěte se, že je držák dobře orientovaný, vidlicovitý otvor pro připevnění základní desky musí 
směřovat vzhůru. 

• Nástěnný držák srovnejte horizontálně pomocí vodováhy. 

• Označte si na montážním podkladu místa pro vyvrtání děr. Jako šablonu použijte nástěnný držák. 

• Vyvrtejte potřebné otvory.  

• Držák přišroubujte ke stěně pomocí 4 šroubů (W-A nebo jiné šrouby od specializovaného prodejce vhodné  
pro Váš montážní podklad) a podložek (W-C). 

 

Přiložené hmoždinky (W-B) nejsou vhodné pro tento typ montáže. 

 

Obrázek 2b (Montáž na pevnou st ěnu): 

• Zvolte místo a výšku pro instalaci nástěnného držáku. 

Ujistěte se, že je držák dobře orientovaný, vidlicovitý otvor pro připevnění základní desky musí směřovat vzhůru. 

• Nástěnný držák srovnejte horizontálně pomocí vodováhy. 

• Označte si na montážním podkladu místa pro vyvrtání děr. Jako šablonu použijte nástěnný držák. 

• Vyvrtejte potřebné otvory a vložte do nich vhodné hmoždinky (W-B nebo speciální hmoždinky).  

• Držák přišroubujte ke stěně pomocí 4 šroubů (W-A nebo jiné šrouby od specializovaného prodejce vhodné  
pro Váš montážní podklad) a podložek (W-C). 

 

Obrázek 3: 

• Na montážní desku na stěně nasaďte tři kryty. 

• Dbejte při tom na to, aby byl kryt s kabelovým držákem umístěn dole. 

 

Obrázek 4: 

• V závislosti na umístění děr pro připevnění nástěnného držáku na zadní straně Vaší TV, jsou tři možnosti 
montáže: 

VESA 75x75 / 100x100 / 200x100 / 200x200: 

• VESA adaptér (B a C) není třeba montovat a Vaší TV lze přimontovat přímo k základní desce. 

VESA 300x300 a 400x400: 

• Přimontujte VESA adaptér (B a C) k základní desce způsobem, který je zobrazen na obrázku 4a.  
Pro připevnění použijte šrouby (G). 

VESA 400x200: 

• Přimontujte VESA adaptér (B a C) k základní desce způsobem, který je zobrazen na obrázku 4b.  
Pro připevnění použijte šrouby (G). 

 

 

 

 

 



Obrázek 5: 

Při připevňování montážní desky k TV si musíte být absolutn ě jistí, že používáte  
ty správné šrouby. Nejde pouze o to, aby m ěly šrouby správný typ závit, nýbrž  
i o to, aby m ěly správnou délku, jinak m ůže dojít k poškození TV. 

Šrouby nesmí být p říliš krátké, aby bylo šroubové spojení pevné. Šroub y musí být 
zašroubovány do d ěr osazených závity na TV alespo ň 5 otáčkami o 360 °. 

Pokud nejsou p řiložené šrouby (M) vhodné pro Vaší TV, vyžádejte si  vhodné šrouby  
u Vašeho prodejce. 

Máte-li pochybnosti o správné délce pot řebných šroub ů, doporu čujeme kontaktovat 
výrobce Vaší TV nebo p říslušného odborníka. 

Ujist ěte se, že je montážní deska p řimontována na st řed TV. 

TV 

Připevněte základní desku k zadní straně Vaší TV (obrázek 5-1) pomocí vhodných šroubů a podložek z montážní 
sady (M). 

Je-li zadní strana Vaší TV zaoblená nebo, chcete-li TV připevnit dále od stěny, můžete použít přiložené distanční 
sloupky (M-H nebo M-I) a vložit je mezi základní desku a zadní stranu TV (obrázek 5-2). 

• Během montáže se ujistěte, že zbývající upevňovací matice (viz obrázek 1) směřuje k hornímu okraji TV. 
televizoru. 

• Při utahování nepoužívejte přílišné síly, jinak může dojít k poškození TV, vedoucí ke ztrátě záruky. 

 

Obrázek 6: 

Horní upevňovací matice základní desky musí být cca o 4 mm uvolněny, abyste zajistili vůli,  
pro bezproblémové nasazení základní desky do nástěnného držáku. 

• Vyzvedněte TV s přichycenou základní deskou do nástěnného držáku způsobem zobrazeným na obrázku. 

• Nasaďte TV s přichycenou základní deskou na vidlicovitý otvor nástěnného držáku a přichyťte horní 
upevňovací matici. 

• Pomocí vodováhy srovnejte TV horizontálně a dotáhněte obě připevňovací matice pomocí přiloženého 
klíče (I). 

 

Obrázek 7: 

Připevněte kabelové oko (J) k rameni nástěnného držáku pomocí příslušného šroubu (K). 

Připojte propojovací kabel k Vaší TV a prostrčte jej skrz kabelový držák na montážní desce a právě připevněné 
kabelové oko (J). 

Při zakládání kabelů ponechte dostatečné prověšení, aby nedošlo k jejich nadměrnému mechanickému 
namáhání při pohybu nástěnného držáku. 

 

Obrázek 8: 

Pomocí přiloženého imbusového klíče povolte šrouby určené k naklápění TV. 

Nastavte si požadovaný úhel naklopení TV a opětovně šrouby utáhněte. 

 

Údržba a péče 
Výrobek nevyžaduje kromě občasného očištění žádné seřizování.  
Občasné čištění provádějte pomocí měkkého, suchého hadříku. 

Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto 
prostředky mohly poškodit povrchovou úpravu držáku. 

 Technické údaje 

Velikost TV…………………………………………………………81 – 140 cm (32 – 55“) 

Zatížitelnost…………………………………………………………max. 30 kg 

Podporované VESA standardy…………………............................75x75 

        100x100 
        200x100 

        200x200 

        300x300 

        400x200 

        400x400 

Vzdálenost od stěny…………………………………………………48 – 425 mm 

Úhel pro naklopení…………………………………………………...±12 ° 

Úhel pro otočení……………………………………………………...±90 ° 

Úhel pro naklonění……………………………………………………±3 ° 

Materiál………………………………………………………………..ocel / hliník 

Hmotnost………………………………………………………………2,5 kg 

     

 

Záruka  
Na tento držák poskytujeme záruku 24 m ěsíců.  

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu 
k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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