
YAK90
Čeština / Slovenský jazyk

Než začnete s instalací, přečtěte si všechny instrukce.
Máte-li ohledně tohoto produktu jakékoli dotazy nebo problémy s 
instalací, pak předtím, než tento produkt vrátíte do obchodu, nejprve 
kontaktujte linku podpory zákazníků.

STOP

Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte všetky pokyny.Ak máte 
akékoľvek otázky o tomto produkte, alebo problémy s inštaláciou, 
kontaktujte linku pomoci zákazníkom pred vrátením tohto výrubku do 
obchodu.

ČÍSLO LINKY SLUŽEB PODPORY ZÁKAZNÍKŮ:
ČÍSLO LINKY POMOCI ZÁKAZNÍKOM:

www.avfgroup.com

+44 (0)333 320 0463 (UK)

AVF Group Ltd. Hortonwood 30, Telford, Shropshire, TF1 7YE, England

10kg
22lbs

STOP
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Doporučené nářadí
Odporúčané nástroje
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Úvod
Úvod

Než začnete, nejprve si prosím důkladně přečtěte tento úvod a návod, abyste se
obeznámili s produktem, a abyste si mohli co snadno vybrat nejlepší způsob připojení
Vaší reproduktorové lišty. Tento návod k použití se týká většího počtu různých konfigurací.
Tím se prosím nenechejte odradit, protože Vám bude stačit provést jen několik kroků.

Tento úvod Vám poskytne základní poučení o tom, jakých kroků je třeba k montáži Vaší
reproduktorové lišty k Vašemu televizoru.

Skôr než začnete, nájdite si čas na prečítanie tohto úvodu a pokynov, aby ste sa
oboznámili s produktom a tak isto vám pomôže vybrať najlepší spôsob pripojenia vášho
zvukového stĺpca. Tento návod na použitie pokrýva mnoho rôznych konfigurácií a je
veľmi obsiahly. Neodkladajte to prosím, keďže musíte postupovať iba pomocou
pár krokov.

Tento úvod vám poskytne základnú predstavu, aké kroky sú potrebné pri montáži vášho
zvukového stĺpca k vášmu televízoru.

X1

X2

X3

Změřte svůj televizor a otvory pro montáž reproduktorové lišty
Zmerajte si fixačné otvory na vašom TV a na zvukovom stĺpci

Připravte si montážní konzolu reproduktorové lišty
Pripravte si montážnu konzolu zvukového stĺpca



Než začnete reproduktorovou lištu montovat ke svému televizoru, budete se muset
rozhodnout, zda ji namontujete nad televizor nebo pod televizor.. 
Skôr než začnete s montážou vášho zvukového stĺpca k vášmu TV, musíte sa rozhodnúť,
či ho budete montovať nad, alebo pod váš TV. 

Při horní montáži postupujte
podle kroků 3 až 8

Montáž nad - postupujte podľa krokov 3 až 8

Při dolní montáži přejděte
prosím na krok 9

Montáž pod  - prejdite prosím na krok 9

Pak svou reproduktorovou lištu budete muset připevnit k televizoru. Popis různých možných metod
připevnění naleznete níže.
Musíte potom pripojiť zvukový stĺpec k vášmu TV. Pozrite si nižšie uvedeny popis rôznych
upevňovacích metód, ktoré sú k dispozícii.
Přišroubování na zadní stranu reproduktorové lišty
Nemáte-li žádný problém s montážními otvory na TV a na reproduktorové liště, pak použijte tuto metodu.
Priskrutkovanie na zadnú časť zvukového stĺpca
Použite túto metódu ak nemáte žiadne nezrovnalosti v upevňovacích otvoroch na TV a na
zvukovom stĺpci.
Přišroubování dospodu reproduktorové lišty
Nemáte-li žádný problém s montážními otvory na TV a na reproduktorové liště, pak použijte tuto metodu.
Priskrutkovanie na spodnú časť zvukového stĺpca
Použite túto metódu ak nemáte žiadne nezrovnalosti v upevňovacích otvoroch na TV a na
zvukovom stĺpci.
Připevnění reproduktorové lišty hákem a smyčkou
Tuto metodu použijte tehdy, pokud Vaše reproduktorová lišta nemá žádné montážní otvory, nebo
neodpovídají-li rozměrově.
Pripojenie zvukového stĺpca hákom a slučkou
Použite túto metódu, ak je váš zvukový stĺpec bez fixačných otvorov, alebo ak sú tam nezrovnalosti.
Připevnění konzoly dodané výrobcem k reproduktorové liště
Tuto metodu použijte, byla-li konzola dodána výrobcem. Více informací naleznete také v návodu
od výrobce.
Pripojenie zvukového stĺpca pomocou konzoly výrobcu
Použite túto metódu, ak výrobca dodal konzolu. Viac informácií nájdete v pokynoch výrobcu.
Připevnění reproduktorové lišty kolíkem pro podlouhlý montážní otvor
Tuto metodu použijte, pokud má Vaše reproduktorová lišta nějaké podlouhlé montážní otvory.
Pripojenie zvukového stĺpca pomocou perodrážky
Použite túto metódu ak váš zvukový stĺpec má upevňovacie perodrážkové otvory.

Budete montovat nahoru nebo dolů?
Montáž hore alebo dole?



Změřte svůj televizor a otvory pro montáž reproduktorové lišty
Zmerajte si fixačné otvory na vašom TV a na zvukovom stĺpci1
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Na níže uvedených příkladech je znázorněna
reproduktorová lišta bez montážních otvorů.
Príklady, uvedené nižšie ukazujú zvukový
stĺpec bez fixačných otvorov.

300mm

X1

A A A A

B B

Na níže uvedených
příkladech je znázorněna
reproduktorová lišta s
montážními otvory.
Príklady, uvedené nižšie
ukazujú zvukový stĺpec
s fixačnými otvormi.

X3

800mm

AA

Změřte šířku montážních otvorů na zadní straně
Vašeho televizoru (X1) a na zadní straně Vaší
reproduktorové lišty (X2), nebo pokud Vaše
reproduktorová lišta vůbec žádné montážní
otvory nemá, změřte její délku (X3).
Zmerajte šírku upevňovacích otvorov
vzadu na vašom TV (X1) a vzadu
alebo v spodnej časti vášho zvukového
stĺpca (X2), alebo dĺžka vášho zvukového
stĺpca  (X3) ak nemá žiadne upevňovacie otvory.

Pokud si montážní otvory na Vašem televizoru a montážní otvory
na Vaší reproduktorové liště vzájemně odpovídají, nebudete mít možnost
šroubovat přímo na zadní stranu ani dospodu své reproduktorové lišty.
V tom případě budete muset použít jinou metodu připevnění.
Ak fixačné otvory vášho TV a fixačné otvory zvukového stĺpca sú rovnaké, nebude schopný
skrutkovať priamo vzadu, alebo v spodnej časti vášho zvukového stĺpca. V tomto prípade budete
potrebovať inú metódu pripojenia.

Než připevníte vodorovnou konzoli B ke svislé konzoli A, použijte měření X1 a X2 nebo X1 a X3 pro rozhodnutí
o nejlepší konfiguraci. Viz prosím následující příklady.
Skôr, než pripojíte horizontálnu konzolu B na vertikálnu konzolu A použite rozmery X1  a X2 alebo X3 na výber
konfigurácie. Pozrite si prosím príklady, uvedené nižšie.



Připravte si montážní konzolu reproduktorové lišty
Pripravte si montážnu konzolu zvukového stĺpca2

Použijte měření X1 a X2 nebo X3 z kroku 1
Použite rozmery X1 & X2  alebo X3 z kroku °1

H x2

A

B
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H

H

Než začnete reproduktorovou lištu montovat ke svému televizoru, budete se muset rozhodnout,
zda ji namontujete nad televizor nebo pod televizor.. 
Skôr než začnete s montážou vášho zvukového stĺpca k vášmu TV, musíte sa rozhodnúť, či ho
budete montovať nad, alebo pod váš TV. 

Budete montovat nahoru nebo dolů?
Montáž hore alebo dole?

Při horní montáži postupujte podle kroků 3 až 8
Montáž nad - postupujte podľa krokov 3 až 8

Při dolní montáži přejděte prosím na krok 9
Montáž pod  - prejdite prosím na krok 9



Pokud jste se rozhodli nainstalovat reproduktorovou lištu nad televizor, bude Vám stačit postupovat
jen podle jednoho z kroků 3 až 7.

Vyberte prosím metodu připevnění své reproduktorové lišty k televizoru a proveďte příslušné kroky.

Přišroubování na zadní stranu reproduktorové lišty
Přišroubování dospodu reproduktorové lišty

Připevnění reproduktorové lišty hákem a smyčkou
Připevnění konzoly dodané výrobcem k reproduktorové liště 

Připevnění reproduktorové lišty kolíkem pro podlouhlý montážní otvor

- Krok 3
- Krok 4
- Krok 5
- Krok 6
- Krok 7

Montáž výše
Montáž nad

Potrebujete postupovať iba podľa jedného z krokov 3 až 7, ak ste si vybrali, že váš zvukový stĺpec
bude namontovaný nad vaším TV.

Vyberte si prosím vašu metódu na pripojenie vášho zvukového stĺpca na váš TV a postupujte podľa
vhodných krokov.

Priskrutkovanie na zadnú časť zvukového stĺpca
Priskrutkovanie na spodnú časť zvukového stĺpca

Pripojenie zvukového stĺpca hákom a slučkou
Pripojenie zvukového stĺpca pomocou konzoly výrobcu

Pripojenie zvukového stĺpca pomocou perodrážky

- Krok 3
- Krok 4
- Krok 5
- Krok 6
- Krok 7

Přišroubování na zadní stranu reproduktorové lišty
Priskrutkovanie na zadnú časť zvukového stĺpca3
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F

Pomocí vhodných kombinací šroubů a redukcí připojte konzoly k zadní části své Reproduktorové lišty
Pomocou vhodnej kombinácie skrutiek a redukcií pripevnite svorky k zadnej strane zvukového projektora



Závislost
průměru šroubu

Závislé od
priemeru skrutky

Jestliže svou reproduktorovou lištu
připojujete k volně stojícímu televizoru,
pak prosím použijte tento krok spolu s
krokem č. 8

Ak ste si pripojili váš zvukový stĺpec k
voľne stojacemu TV, použite prosím
tento krok v spojení s krokom 8 

Jestliže svou reproduktorovou lištu
připojujete k televizoru zavěšenému
na stěně, pak prosím použijte tento
krok spolu s návodem k Vaší konzole
pro montáž televizoru na zeď.

Ak ste si vybrali, že pripojíte váš
zvukový stĺpec k TV, namontovanej
na stene, použite v spojení s pokynmi,
priloženými k vášmu TV,
namontovanému na stenu.

Šedě zobrazené konzoly a šrouby jsou
zobrazeny pouze jako příklad.
Dodává je výrobce Vaší konzoly pro
montáž televizoru na stěnu.

Konzoly a skrutky sú zobrazené v
sivom a sú iba príklad.
Sú dodané výrobcom nástennej
montáže TV.

J2/J5/J8/J11/J12

I2I1

N

Volně stojící televizor
Voľne položené TV

Televizor montovaný na zeď
TV namontovaný na stene



Přišroubování dospodu reproduktorové lišty
Priskrutkovanie na spodnú časť zvukového stĺpca

Připevnění policových konzolí 
Pripojenie policových konzol

Attaching Soundbar
Připevnění reproduktorové
lišty

Závislost průměru šroubu
Závislé od priemeru skrutky
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Pomocí vhodných kombinací šroubů a redukcí připojte konzoly ke spodní části své Reproduktorové lišty
Pomocou vhodnej kombinácie skrutiek a redukcií pripevnite svorky k spodnej strane zvukového projektora



Závislost
průměru šroubu

Závislé od
priemeru skrutky

J2/J5/J8/J11/J12

I1 I2

N

Jestliže svou reproduktorovou lištu
připojujete k volně stojícímu televizoru,
pak prosím použijte tento krok spolu s
krokem č. 8

Ak ste si pripojili váš zvukový stĺpec k
voľne stojacemu TV, použite prosím
tento krok v spojení s krokom 8 

Jestliže svou reproduktorovou lištu
připojujete k televizoru zavěšenému
na stěně, pak prosím použijte tento
krok spolu s návodem k Vaší konzole
pro montáž televizoru na zeď.

Ak ste si vybrali, že pripojíte váš
zvukový stĺpec k TV, namontovanej
na stene, použite v spojení s pokynmi,
priloženými k vášmu TV,
namontovanému na stenu.

Šedě zobrazené konzoly a šrouby jsou
zobrazeny pouze jako příklad.
Dodává je výrobce Vaší konzoly pro
montáž televizoru na stěnu.

Konzoly a skrutky sú zobrazené v
sivom a sú iba príklad.
Sú dodané výrobcom nástennej
montáže TV.

Volně stojící televizor
Voľne položené TV

Televizor montovaný na zeď
TV namontovaný na stene



Připevnění reproduktorové lišty hákem a smyčkou
Pripojenie zvukového stĺpca hákom a slučkou5

i
Připevnění policových konzolí a podložek háku a smyčky
Pripojenie policových konzol a hákových a slučkových výsteliek
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C

L
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D/E

Závislost
průměru šroubu

Závislé od
priemeru skrutky

J2/J5/J8/J11/J12

I1 I2

Jestliže svou reproduktorovou lištu
připojujete k volně stojícímu televizoru,
pak prosím použijte tento krok spolu s
krokem č. 8

Ak ste si pripojili váš zvukový stĺpec k
voľne stojacemu TV, použite prosím
tento krok v spojení s krokom 8 

Volně stojící televizor
Voľne položené TV



Volně stojící televizor nebo televizor zavěšený na zdi
Voľne stojace TV alebo TV namontované na stene

Tento krok platí pro metodu volně stojícího přístroje i pro metodu montáže na zdi
Tento krok je pre voľne stojace, alebo na stene namontované TV

i

ii

N

Jestliže svou reproduktorovou lištu
připojujete k televizoru zavěšenému
na stěně, pak prosím použijte tento
krok spolu s návodem k Vaší konzole
pro montáž televizoru na zeď.

Ak ste si vybrali, že pripojíte váš
zvukový stĺpec k TV, namontovanej
na stene, použite v spojení s pokynmi,
priloženými k vášmu TV,
namontovanému na stenu.

Šedě zobrazené konzoly a šrouby jsou
zobrazeny pouze jako příklad.
Dodává je výrobce Vaší konzoly pro
montáž televizoru na stěnu.

Konzoly a skrutky sú zobrazené v
sivom a sú iba príklad.
Sú dodané výrobcom nástennej
montáže TV.

Televizor montovaný na zeď
TV namontovaný na stene



Připevnění konzoly dodané výrobcem k reproduktorové liště 
Pripojenie zvukového stĺpca pomocou konzoly výrobcu

Připojení konzoly výrobce. Uvědomte si prosím, že tato konzola není součástí
balení. Níže uvedený obrázek znázorňuje příklad konzoly.
Pripojenie konzoly výrobcu. Všimnite si prosím, že táto konzola nie je priložená.
Obrázok nižšie zobrazuje príklad konzoly.
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i

I1

J4

L

Závislost
průměru šroubu

Závislé od
priemeru skrutky

J2/J5/J8/J11/J12

I1 I2

Jestliže svou reproduktorovou lištu
připojujete k volně stojícímu televizoru,
pak prosím použijte tento krok spolu s
krokem č. 8

Ak ste si pripojili váš zvukový stĺpec k
voľne stojacemu TV, použite prosím
tento krok v spojení s krokom 8 

Volně stojící televizor
Voľne položené TV



N

Jestliže svou reproduktorovou lištu
připojujete k televizoru zavěšenému
na stěně, pak prosím použijte tento
krok spolu s návodem k Vaší konzole
pro montáž televizoru na zeď.

Ak ste si vybrali, že pripojíte váš
zvukový stĺpec k TV, namontovanej
na stene, použite v spojení s pokynmi,
priloženými k vášmu TV,
namontovanému na stenu.

Šedě zobrazené konzoly a šrouby jsou
zobrazeny pouze jako příklad.
Dodává je výrobce Vaší konzoly pro
montáž televizoru na stěnu.

Konzoly a skrutky sú zobrazené v
sivom a sú iba príklad.
Sú dodané výrobcom nástennej
montáže TV.

Televizor montovaný na zeď
TV namontovaný na stene

Volně stojící televizor nebo televizor zavěšený na zdi
Voľne stojace TV alebo TV namontované na stene

Tento krok platí pro metodu volně stojícího přístroje i pro metodu montáže na zdi
Tento krok je pre voľne stojace, alebo na stene namontované TV

Dle návodu od výrobce připevněte reproduktorovou lištu
Pripojte váš zvukový stĺpec podľa pokynov výrobcu



Připevnění reproduktorové lišty kolíkem pro podlouhlý montážní otvor
Pripojenie zvukového stĺpca pomocou perodrážky7

Závislost
průměru šroubu

Závislé od
priemeru skrutky

J2/J5/J8/J11/J12

I1 I2

N

Jestliže svou reproduktorovou lištu
připojujete k volně stojícímu televizoru,
pak prosím použijte tento krok spolu s
krokem č. 8

Ak ste si pripojili váš zvukový stĺpec k
voľne stojacemu TV, použite prosím
tento krok v spojení s krokom 8 

Jestliže svou reproduktorovou lištu
připojujete k televizoru zavěšenému
na stěně, pak prosím použijte tento
krok spolu s návodem k Vaší konzole
pro montáž televizoru na zeď.

Ak ste si vybrali, že pripojíte váš
zvukový stĺpec k TV, namontovanej
na stene, použite v spojení s pokynmi,
priloženými k vášmu TV,
namontovanému na stenu.

Šedě zobrazené konzoly a šrouby jsou
zobrazeny pouze jako příklad.
Dodává je výrobce Vaší konzoly pro
montáž televizoru na stěnu.

Konzoly a skrutky sú zobrazené v
sivom a sú iba príklad.
Sú dodané výrobcom nástennej
montáže TV.

Volně stojící televizor
Voľne položené TV

Televizor montovaný na zeď
TV namontovaný na stene



8

Tento krok budete
muset použít pouze
tehdy, pokud svou
reproduktorovou
lištu připevňovat k
volně stojícímu
televizoru.

Budete potrebovať
použiť tento krok
ak pripájate váš
zvukový stĺpec k
voľne stojacemu TV

Připojení reproduktorové konzoly k televizoru
Pripojenie zvukového stĺpca k TV

Pomocí vhodných kombinací šroubů a redukcí připojte konzoly k zadní části svého televizoru.
Pomocou vhodnej kombinácie skrutiek a redukcií pripevnite svorky k zadnej strane televízora

J8 x2J5 x2

J2 x2

I1 x2I1 x2

I2 x2

I1 x2

J11/J12 x2

I1 I2

J2 J5 J8 J11 J12

Závislost
průměru
šroubu
Závislé od
priemeru
skrutky

G x2 I1 x2 M x2

I1

M

Volně stojící televizor nebo televizor zavěšený na zdi
Voľne stojace TV alebo TV namontované na stene

Tento krok platí pro metodu volně
stojícího přístroje i pro metodu
montáže na zdi
Tento krok je pre voľne
stojace, alebo na stene
namontované TV

G



Potrebujete postupovať iba podľa jedného z krokov 9 až 13, ak ste si vybrali, že váš zvukový stĺpec
bude namontovaný pod vaším TV.

Vyberte si prosím vašu metódu na pripojenie vášho zvukového stĺpca na váš TV a postupujte
podľa vhodných krokov.

Pokud jste se rozhodli namontovat svou reproduktorovou lištu dolů pod úroveň televizoru, pak musíte
postupovat pouze podle jednoho z kroků 9 a 13.

Vyberte prosím metodu připevnění své reproduktorové lišty k televizoru a proveďte příslušné kroky.

J10 x2

J7 x2

I1 x2

F x2 F x2

Montáž dole
Montáž dole

J4 x2

I1 x2

F x2

9

J1 x2

I1 x2

I2 x2

F x2

Závislost
průměru šroubu

Závislé od
priemeru skrutky

J1/J4/J7/J10

F

I1 I2

Priskrutkovanie na zadnú časť zvukového stĺpca
Priskrutkovanie na spodnú časť zvukového stĺpca

Pripojenie zvukového stĺpca hákom a slučkou
Pripojenie zvukového stĺpca pomocou konzoly výrobcu

Pripojenie zvukového stĺpca pomocou perodrážky

- Krok 9
- Krok 10
- Krok 11
- Krok 12
- Krok 13

Přišroubování na zadní stranu reproduktorové lišty
Přišroubování dospodu reproduktorové lišty

Připevnění reproduktorové lišty hákem a smyčkou
Připevnění konzoly dodané výrobcem k reproduktorové liště 

Připevnění reproduktorové lišty kolíkem pro podlouhlý montážní otvor

- Krok 9
- Krok 10
- Krok 11
- Krok 12
- Krok 13

Přišroubování na zadní stranu reproduktorové lišty
Priskrutkovanie na zadnú časť zvukového stĺpca

Pomocí vhodných kombinací šroubů a redukcí připojte konzoly k zadní části své Reproduktorové lišty
Pomocou vhodnej kombinácie skrutiek a redukcií pripevnite svorky k zadnej strane zvukového projektora



J2/J5/J8/J11/J12

I1 I2

N

Závislost průměru šroubu
Závislé od priemeru skrutky

Volně stojící televizor
Voľne položené TV

Jestliže svou reproduktorovou lištu
připojujete k volně stojícímu televizoru,
pak prosím použijte tento krok spolu s
krokem č. 14

Ak ste si pripojili váš zvukový stĺpec k
voľne stojacemu TV, použite prosím
tento krok v spojení s krokom 14 

Jestliže svou reproduktorovou lištu
připojujete k televizoru zavěšenému
na stěně, pak prosím použijte tento
krok spolu s návodem k Vaší konzole
pro montáž televizoru na zeď.

Ak ste si vybrali, že pripojíte váš
zvukový stĺpec k TV, namontovanej
na stene, použite v spojení s pokynmi,
priloženými k vášmu TV,
namontovanému na stenu.

Šedě zobrazené konzoly a šrouby jsou
zobrazeny pouze jako příklad.
Dodává je výrobce Vaší konzoly pro
montáž televizoru na stěnu.

Konzoly a skrutky sú zobrazené v
sivom a sú iba príklad.
Sú dodané výrobcom nástennej
montáže TV.

Televizor montovaný na zeď
TV namontovaný na stene



i

ii

10

Závislost
průměru šroubu

Závislé od
priemeru skrutky

I1 I2

J1/J3/J6

J9
K

J4

C

L

I1

J9 x2J6 x2J3 x2

J1 x2

I1 x2I1 x2

I2 x2

I1 x2 K x2

Přišroubování dospodu reproduktorové lišty
Priskrutkovanie na spodnú časť zvukového stĺpca

Připevnění policových konzolí 
Pripojenie policových konzol

Attaching Soundbar
Připevnění
reproduktorové
lišty

Pomocí vhodných kombinací šroubů a redukcí připojte konzoly ke spodní části své Reproduktorové lišty
Pomocou vhodnej kombinácie skrutiek a redukcií pripevnite svorky k spodnej strane zvukového projektora



J2/J5/J8/J11/J12

I2I1

N

Závislost průměru šroubu
Závislé od priemeru skrutky

Televizor montovaný na zeď
TV namontovaný na stene

Jestliže svou reproduktorovou lištu
připojujete k televizoru zavěšenému
na stěně, pak prosím použijte tento
krok spolu s návodem k Vaší konzole
pro montáž televizoru na zeď.

Ak ste si vybrali, že pripojíte váš
zvukový stĺpec k TV, namontovanej
na stene, použite v spojení s pokynmi,
priloženými k vášmu TV,
namontovanému na stenu.

Šedě zobrazené konzoly a šrouby jsou
zobrazeny pouze jako příklad.
Dodává je výrobce Vaší konzoly pro
montáž televizoru na stěnu.

Konzoly a skrutky sú zobrazené v
sivom a sú iba príklad.
Sú dodané výrobcom nástennej
montáže TV.

Jestliže svou reproduktorovou lištu
připojujete k volně stojícímu televizoru,
pak prosím použijte tento krok spolu s
krokem č. 14

Ak ste si pripojili váš zvukový stĺpec k
voľne stojacemu TV, použite prosím
tento krok v spojení s krokom 14

Volně stojící televizor
Voľne položené TV



i
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SD/SE

SJ4

SC

SL

SI1

Závislost průměru šroubu
Závislé od priemeru skrutky

J2/J5/J8/J11/J12

I2I1

Připevnění reproduktorové lišty hákem a smyčkou
Pripojenie zvukového stĺpca hákom a slučkou

Připevnění policových konzolí a podložek háku a smyčky
Pripojenie policových konzol a hákových a slučkových výsteliek

Jestliže svou reproduktorovou lištu
připojujete k volně stojícímu televizoru,
pak prosím použijte tento krok spolu s
krokem č. 14

Ak ste si pripojili váš zvukový stĺpec k
voľne stojacemu TV, použite prosím
tento krok v spojení s krokom 14 

Volně stojící televizor
Voľne položené TV



N

Televizor montovaný na zeď
TV namontovaný na stene

Jestliže svou reproduktorovou lištu
připojujete k televizoru zavěšenému
na stěně, pak prosím použijte tento
krok spolu s návodem k Vaší konzole
pro montáž televizoru na zeď.

Ak ste si vybrali, že pripojíte váš
zvukový stĺpec k TV, namontovanej
na stene, použite v spojení s pokynmi,
priloženými k vášmu TV,
namontovanému na stenu.

Šedě zobrazené konzoly a šrouby jsou
zobrazeny pouze jako příklad.
Dodává je výrobce Vaší konzoly pro
montáž televizoru na stěnu.

Konzoly a skrutky sú zobrazené v
sivom a sú iba príklad.
Sú dodané výrobcom nástennej
montáže TV.

Volně stojící televizor nebo televizor zavěšený na zdi
Voľne stojace TV alebo TV namontované na stene

Tento krok platí pro metodu volně stojícího přístroje i pro metodu montáže na zdi
Tento krok je pre voľne stojace, alebo na stene namontované TV

i

ii



i
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I1

J4

L

J2/J5/J8/J11/J12

I2I1

Závislost průměru šroubu
Závislé od priemeru skrutky

Jestliže svou reproduktorovou lištu
připojujete k volně stojícímu televizoru,
pak prosím použijte tento krok spolu s
krokem č. 14

Ak ste si pripojili váš zvukový stĺpec k
voľne stojacemu TV, použite prosím
tento krok v spojení s krokom 14

Volně stojící televizor
Voľne položené TV

Připojení konzoly výrobce. Uvědomte si prosím, že tato konzola není součástí
balení. Níže uvedený obrázek znázorňuje příklad konzoly.
Pripojenie konzoly výrobcu. Všimnite si prosím, že táto konzola nie je priložená.
Obrázok nižšie zobrazuje príklad konzoly.

Připevnění konzoly dodané výrobcem k reproduktorové liště 
Pripojenie zvukového stĺpca pomocou konzoly výrobcu



N

Šedě zobrazené konzoly a šrouby jsou
zobrazeny pouze jako příklad.
Dodává je výrobce Vaší konzoly pro
montáž televizoru na stěnu.

Konzoly a skrutky sú zobrazené v
sivom a sú iba príklad.
Sú dodané výrobcom nástennej
montáže TV.

Jestliže svou reproduktorovou lištu
připojujete k televizoru zavěšenému
na stěně, pak prosím použijte tento
krok spolu s návodem k Vaší konzole
pro montáž televizoru na zeď.

Ak ste si vybrali, že pripojíte váš
zvukový stĺpec k TV, namontovanej
na stene, použite v spojení s pokynmi,
priloženými k vášmu TV,
namontovanému na stenu.

Televizor montovaný na zeď
TV namontovaný na stene

Volně stojící televizor nebo televizor zavěšený na zdi
Voľne stojace TV alebo TV namontované na stene

Tento krok platí pro metodu volně
stojícího přístroje i pro metodu
montáže na zdi
Tento krok je pre voľne stojace,
alebo na stene namontované TV

Dle návodu od výrobce připevněte
reproduktorovou lištu
Pripojte váš zvukový stĺpec podľa
pokynov výrobcu
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N

Závislost průměru šroubu
Závislé od priemeru skrutky

J2/J5/J8/J11/J12

I1 I2

Volně stojící televizor
Voľne položené TV

Jestliže svou reproduktorovou lištu
připojujete k volně stojícímu televizoru,
pak prosím použijte tento krok spolu s
krokem č. 14

Ak ste si pripojili váš zvukový stĺpec k
voľne stojacemu TV, použite prosím
tento krok v spojení s krokom 14 

Připevnění reproduktorové lišty kolíkem pro podlouhlý montážní otvor
Pripojenie zvukového stĺpca pomocou perodrážky

Jestliže svou reproduktorovou lištu
připojujete k televizoru zavěšenému
na stěně, pak prosím použijte tento
krok spolu s návodem k Vaší konzole
pro montáž televizoru na zeď.

Ak ste si vybrali, že pripojíte váš
zvukový stĺpec k TV, namontovanej
na stene, použite v spojení s pokynmi,
priloženými k vášmu TV,
namontovanému na stenu.

Šedě zobrazené konzoly a šrouby jsou
zobrazeny pouze jako příklad.
Dodává je výrobce Vaší konzoly pro
montáž televizoru na stěnu.

Konzoly a skrutky sú zobrazené v
sivom a sú iba príklad.
Sú dodané výrobcom nástennej
montáže TV.

Televizor montovaný na zeď
TV namontovaný na stene
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J8 x2J5 x2

J2 x2

I1 x2I1 x2

I2 x2

I1 x2

J11/J12 x2

J2 J5 J8 J11 J12

G x2

I1 x2 M x2

I1 I2

Závislost
průměru
šroubu
Závislé od
priemeru
skrutky

G I1 M

Připojení reproduktorové konzoly k televizoru
Pripojenie zvukového stĺpca k TV

Tento krok budete
muset použít pouze
tehdy, pokud svou
reproduktorovou
lištu připevňovat k
volně stojícímu
televizoru.

Budete potrebovať
použiť tento krok
ak pripájate váš
zvukový stĺpec k
voľne stojacemu TV

Volně stojící televizor nebo televizor zavěšený na zdi
Voľne stojace TV alebo TV namontované na stene

Tento krok platí pro metodu volně
stojícího přístroje i pro metodu
montáže na zdi
Tento krok je pre voľne stojace,
alebo na stene namontované TV

Pomocí vhodných kombinací šroubů a redukcí připojte konzoly k zadní části svého televizoru.
Pomocou vhodnej kombinácie skrutiek a redukcií pripevnite svorky k zadnej strane televízora


