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universal PS ultrapłaski

Uwaga: 
W żadnym wypadku nie należy przekroczyć 
udźwigu uchwytu. Może to skutkować wypad-
kiem i obrażeniami
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Ostrzeżenie

Komplet zawiera

• Montaż należy rozpocząć po zapoznaniu się z instrukcją obsługi.
• Uchwyt sufi towy należy zamontować zgodnie z instrukcją obsługi, jego 

nieprawidłowy montaż nie podlega gwarancji.
• Uchwyt sufi towy powinien być montowany przez fachowca
• Prosimy o upewnienie się, że projektor nie przekracza dopuszczonego 

udźwigu.
• Montaż uchwytu powinien przebiegać w obecności dwóch osób.
• Śruby należy dokręcić ale absolutnie nie przekręcić ich. Zbyt mocne 

dokręcenie śrub może spowodować szkody i pomniejszyć udźwig uchwytu.
• Ten produkt jest przeznaczony do użytku wewnątrz budynku. Stosowanie go 

na zewnątrz nie podlega gwarancji.

Uwaga: Przed rozpoczęciem montażu prosimy o upewnienie się iż opakowanie zawiera 
wszystkie części. Jeżeli brakuje jakichkolwiek części prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

Wskazówka: prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed 
rozpoczęciem montażu.

       Zaślepka  (x1) A       Adapter (x1) B           

             Kłódeczka (x4) C                Mocowanie projektora (x1) D     

Zaślepka zabezpieczająca (x1) E

M-J

M-L

Aby zapobiec kradzieży należy użyć kłódeczki zabezpieczającej przed utratą 
sprzętu. 

Ustawienie kąta nachylenia

Proszę uchylić uchwyt według uznania.

Konserwacja
W regularnych odstępach czasu (co najmniej co 3 miesiące) należy sprawdzać 
poprawność montażu. W przypadku pytań należy skontaktować się z dostawcą. 
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Montaż zaślepki zabezpieczającej

C

Zaślepkę C należy nasunąć na ramionka. Za pomocą śrubek należy dokręcić 
zaślepkę C.

Montaż mocowania projektora do adaptera sufi towego

Proszę poprowadzić mocowanie projektora E za pomoca śrub w kierunku otworów 
adaptera B i przekręcic mocowanie E w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 
zegara.
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Montaż w sufi cie właściwym (betonowym)

Proszę wywiercić 3 
otwory

Komplet montażowy M

M3x25 (x4)       M4x25 (x4)               M5x25 (x4)    M6x25 (x4)
      M-A             M-B      M-C            M-D

D4 podkładka (4x)        D6 podkładka (x4)            M5x8 (x4)              M8x20 (x1)
 M-E       M-F              M-G  M-H         

ø12xø6x13 (x4)          4mm Imbus (x1)           6mm Imbus (x1)           M5x10 (x1)
                M-I      M-J             M-K   M-L 

 

 

 
Komplet montażowy W

              ST6.3x50 (x3)                   Kołki (x3)             D6 podkładka (x3)
                     W-A       W-B                    W-C 
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Następnie należy 
przykręcić zaślepkę  
A na sufi cie

Uwaga: 
fachowiec powinien upewnić się przed montażem, że podłoże udźwignie komplet-

ną wagę projektora oraz uchwytu. 

Montaż adaptera

M-H

M-K

M-J
 

 

Proszę zamontować płytę montażową B 
do zaślepki A za pomocą śrub.

Jeżeli jest to konieczne należy dokręcić lub 
obluzowac śruby za pomocą imbusa w 
zależności od wagi projektora.
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Montaż projektora na mocowaniu 

Płytkę montażową należy umieścić możliwie 
jak najbliżej punktu ciężkości projektora  i 
jednocześnie wypozycjonować otwory w 
ramionkach.

Arm

Ramionka należy ustawić tak jak 
pokazano na rysunku, aby móc 
zamontować zaślepkę 
zabezpieczającą.

M-I
M-A
M-B
M-C
M-D

M-E
M-F

Uwaga: W przypadku gdy projektor posiada tylko 3 otwory montażowe, należy 
wykorzystać do montażu tylko 3 ramionka. 

Ważne: Jeżeli projektor nie posiada minimum 3 otworów montażowych, nie należy 
stosować tego uchwytu!

Proszę przykręcić płytę montażową projektora E do projektora, śruby należy do-
kręcić ale nie przekręcić!


