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Návod na obsluhu

Nosnosť 
až do

Kg20

Zaregistrujte váš výrobok a získajte podporu na
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Varovanie
•  Výrobok je navrhnutý výhradne pre montáž na zvislú stenu v komerčných a obytných priestoroch. 

Je určený len pre drevené trámy (s rozostupom 40 cm (16”) alebo 60 cm (24”)), murivo (tehly alebo 
kamene) alebo masívne betónové steny.

•  Tento stojan (držiak TV na stenu) je určený len pre použitie do maximálnej určenej záťaže. Ak ho 
použijete s výrobkami ťažšími, ako je toto obmedzenie, môže dôjsť k jeho nestabilite a možnému 
poraneniu osôb.

•  Výrobok je navrhnutý s ohľadom na jednoduché pripojenie káblov a periférnych zariadení. Pri 
pripájaní sa vyvarujte používaniu nadmernej sily, v opačnom prípade môžete výrobok poškodiť.

•  Výrobok je navrhnutý tak, aby ho bolo možné používať spolu so všetkými modelmi televízorov, 
ktoré sú vybavené zodpovedajúcim štandardným pripevneniam VESA. Uistite sa, či televízor spĺňa 
dané obmedzenia hmotnosti. Pripevnením iného typu alebo modelu televízora môže vzniknúť 
bezpečnostné riziko. Spoločnosť Philips odmieta akúkoľvek zodpovednosť za neoprávnené 
používanie tohto držiaka pre montáž na stenu.

•  Tento výrobok nie je určený pre montáž na steny z kovových trámov ani z trámov s rozostupom 
väčším ako 60 cm (24”). Ak si nie ste istí zložením steny, obráťte sa na odborníka.

•  Stena alebo povrch pre montáž musí vydržať kombinovanú hmotnosť závesného zariadenia a 
televízora; v opačnom prípade je potrebné konštrukciu spevniť.

•  Pri inštalácii je potrebné používať ochranné prostriedky a správne nástroje. Ak tak nevykonáte, 
môže dôjsť k škode na majetku a/alebo vážnemu poraneniu.

•  Na montáž sú potrebné minimálne dve osoby. Za žiadnych okolností sa nepokúšajte toto závesné 
zariadenie inštalovať sami.

•  Ak potiahnete za spodnú hranu displeja, umožňuje držiak na stenu obmedzené možnosti pohybu. 
Preto pri pripájaní a nastavovaní káblov a konektorov dôrazne odporúčame odmontovať displej.

•  Dodržiavajte všetky pokyny a odporúčania týkajúce sa vhodného umiestnenia držiaka televízora. 
Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu televízora.

Údržba
•  Po inštalácii je potrebné držiaky pravidelne udržiavať a kontrolovať. Vyhnete sa tak možnosti 

korózie, deformácie alebo uvoľnenia.

Záruka
•  Záručné podmienky nájdete na stránkach: www. philips.com/welcome. Ak potrebujete technickú 

podporu, napíšte e-mail na adresu accessorysupport@philips.com a uveďte, o ktorý model ide a 
podrobný popis vášho problému
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Zariadenie na vyhľadávanie klincov
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Právo na zmenu technických údajov vyradené bez predchádzajúceho 
upozornenia
Ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Koninklijke Philips Electronics 
N.V. alebo ich príslušných vlastníkov
2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Všetky práva vyhradené.


