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Nazwa produktu:  celexon uchwyt ścienno-sufitowy OMG-1000
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   48282 Emsdetten, DE

celexon.TM
Instrukcja obsługi

celexon uchwyt ścienno-sufitowy 
OMG-1000

Dziękujemy za skorzystanie z oferty firmy celexon. Przed zastosowaniem 
produktu prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi tego produktu 

oraz jej zachowanie.



1

Środki ostrożności

Wyłączenie odpowiedzialności

• Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
• Niniejszy produkt powinien być montowany przez fachowców.
• Przed rozpoczęciem montażu prosimy o upewnienie się, czy powierzchnia, na 

której będzie zamontowany uchwyt ma odpowiedni udźwig.
• Montaż powinien być przeprowadzany w 2 osoby
• Podczas dokręcania śrub należy pamiętać aby ich nie przekręcić. Może to  

spowodować obniżony udźwig uchwytu.
• Niniejszy produkt jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń.  

Stosowanie go na zewnątrz może spowodować szkodę lub obrażenia ciała.
• Produkt powinien być sprawdzany co najmniej 2 razy do roku pod kątem  

przyczepności oraz udźwigu.
• Nie należy rozkładać uchwytu na czynniki pierwsze.
• Proszę nie wieszać się lub ciężkich przedmiotów na uchwycie lub projektorze.

Dane zawarte w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez wcześniejszej zapowiedzi  
producenta. Zostaną one zawarte w kolejnych egzemplarzach instrukcyjnych.  
Producent nie ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych zawartych w 
niniejszym dokumencie.

Konserwacja

Uchwyt należy czyścić miękką czystą ściereczką. Można również wykorzystać roztwór 
mydlany aby usunąć z uchwytu większy brud. Należy unikać kontaktu z ostrymi  
rzeczami, ponieważ może to uszkodzić uchwyt.
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Ramionka przedłużające                     

Osprzęt opcjonalny

Adapter do montażu ściennego

Produkt

Rys. 1: Przegląd części uchwytu
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A)  Płyta montażowa 
B)  Ramię główne 
C)  Śruba ustawiająca długość 
D)  Teleskop 
E)  Ramionko
F)  Ustawianie poziomu
G) Mocowanie
H) Ustawienie poziomej rotacji
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Komplet zawiera

Montaż sufitowy

Rys. 2: śruby  w komplecie
1) 4x M4x20mm 
2) 4x M5x25mm 
3) 4x M6x25mm 
4) 1x M6x10mm 
5) 3x kołek plastikowy do ścian i sufitów 
6) 1x Imbus 
7) 3x śruba 6x50mm 
8) 4x podkładka 
9) 3x zaślepka na śrubę 
10) 3x śruba M5x20mm 
11) 1x OMG-1000 uchwyt ścienny częściowo zmontowany
12) 1x instrukcja obsługi
13)  1x ramię krótkie 

Kołki plastikowe (5)

6x50mm śruby (7)

Zaślepki na śruby (9)

Rys. 3: montaż sufitowy
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Wymiary

Wysokość ze  
standardowym  
ramieniem  
teleskopowym: 
min.: 290mm
max.: 425mm

Wysokość z ramieniem 
krótkim:
min.: 140mm
max.: 142mm

Średnica płyty montażowej: 169 mm

Maksymalna średnica 
punktów montażowych: 
527mm

Minimalna średnica 
punktów montażowych: 
230mm
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Korekcja pionowa

Proszę obluzować śruby aby 
ustawić korekcję pionową

Proszę obluzować śruby aby ustawić projektor w odpowiedniej pozycji. Każda ze 
śrub jest niezależna i może być ustawiana osobno.

Korekcja pozioma

Proszę obrócić śrubę aby móc ustawić projektor w odpowiedniej pozycji poziomej. 
Uchwyt można obracać o 360°.
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1) Przed rozpoczęciem montażu należy się upewnić, że  
     konstrukcja sufitu pozwala na jego bezproblemowy  
     montaż oraz posiada odpowiedni udźwig. 

Rys. 4: Montaż rury teleskopowej do płyty montażowej

2) Za pomocą śrub M5x20mm (10). należy zamocować płytę montażową do rury 
teleskopowej (1).  

3) Na suficie należy zaznaczyć miejsce na śruby  (odrysować od płyty) oraz wywier-
cić otwory (wiertło 8mm). W otwory należy włożyć kołki plastikowe oraz zamoco-
wać płytę śrubami 6x50mm (7). Śruby należy dokręcić. 

Rys. 5: montaż części (opcjonalny)

Ustawienie poziomej 
rotacji

śruba
M5x35mm
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4) opcjonalnie:
     Proszę dokręcić część zawierającą ramionka za pomocą śrub M5x35 na rurze 
     teleskopowej (D). Jeżeli otwory na śruby nie pasują należy przekręcić śrubę  
     nastwaczą (H) tak, aby ukierunkować otwory na gwinty a następnie za pomocą 
     imbusa dokręcić  śruby. 

Rys.  6: ukończony montaż części

5) opcjonalnie:
     2 metalowe szyny należy ustawić pod częścią z ramionkami i dokręcić je śrubami 
     (rys. 6).  Kroki 4 i 5 są opcjonalne i służą poglądowo. Uchwyt jest dostarczany 
     częściowo zmontowany. 

Rys. 7: Montaż uchwytu do projektora
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Ustawienia uchwytu

Ruch przód/tył
Projektor po zamontowaniu na uchwycie można przesuwać w kierunku przód/tył. W 
tym celu należy obluzować śrubę.

Ustawienie ruchu liniowego

Ustawienie ruchu liniowego

Ustawienie uchyłu pionowego



9

3)  Rurę teleskopową należy zdemontować (rys. 5). Następnie należy zamontować 
     adapter kątowy śrubami M5x35mm oraz wsunąć w niego rurę teleskopową 
     dokręcając ja śrubami M6x10mm. Na koniec należy włożyć zaślepkę adaptera 
     (rys. 12).

4) Ramiona uchwytu (E) należy przykręcić do spodu projektora. Jeżeli projektor 
     posiada tylko 3 miejsca na montaż, należy ustawić ramionka uchwytu adekwatnie 
     do rozstawu otworów na projektorze. 

Rys. 13: montaż ścienny

Mocowanie odstępu od ściany

5) Po zamocowaniu projektora do dolnej części uchwytu należy wsunąć część rury (D) 
    do rury (B) oraz dokręcić śrubę mocującą (C).  

    Prosimy aby ten krok wykonać w 2 osoby lub zlecić montaż fachowcowi.

    Po zakończonym montażu należy jeszcze raz sprawdzić czy śruby są odpowiednio 
    dokręcone i wszystko jest stabilne. 
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6) Proszę zamontować ramionka uchwytu do gwintów na spodzie projektora. Jeżeli 
     śruby (1,2,3) są zbyt długie, należy użyć podkładek (8). Jeżeli projektor posiada 
     tylko 3 miejsca na montaż, należy ustawić ramionka uchwytu adekwatnie do 
     rozstawu otworów na projektorze. 

Rys. 8: Montaż projektora

Mocowanie rury teleskopowej

7) Po zamocowaniu projektora do dolnej części uchwytu należy wsunąć część rury (D) 
    do rury (B) oraz dokręcić śrubę mocującą (C). 

     Prosimy aby ten krok wykonać w 2 osoby lub zlecić montaż fachowcowi. 

     Po zakończonym montażu należy jeszcze raz sprawdzić czy śruby są odpowiednio 
     dokręcone i wszystko jest stabilne. 



Montaż ścienny (opcjonalnie)
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Uwaga:
Jeżeli chcą Państwo zamontować uchwyt OMG-1000 jako uchwyt ścienny, należy 
dokupić odpowiedni adapter.

Długość do montażu ściennego:
Dł. Max:   367 mm
Dł. Min:   281 mm

Uwaga:
Przed rozpoczęciem montażu należy się upewnić że konstrukcja ściany pozwala na 
jego bezproblemowy montaż oraz posiada odpowiedni udźwig.

śruba M5x20mm (10)

Rys. 9: Odstęp przy montażu ściennym

Rys. 10: Montaż ramienia teleskopowego oraz płyty montażowej
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1) Płytę montażową należy zamocować na rurze (1) śrubami M4

Kołek plastikowy (5)

Zaślepka śruby (9)

Śruba  6x50mm (7)

Rys.  11: Montaż ścienny

2) Na ścianie należy zaznaczyć miejsce na śruby  (odrysować od płyty) oraz wywiercić 
     otwory (wiertło 8mm). W otwory należy włożyć kołki plastikowe oraz zamocować 
     płytę śrubami 6x50mm. 
     Śruby należy dokręcić.

M6x10mm śruba (4)

Zaślepka plastikowa
Adapter do montażu 
ściennego

Śruba ustawcza

Rotacja pozioma

Rys. 12: montaż ścienny – zestawienie części


