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ČÍSLO LINKY POMOCI ZÁKAZNÍKOM:

+44 (0) 1952 670009 (UK)

Pre začiatkom inštalácie je potrebné prečítať celý návod na použitie.
V prípade otázok alebo problémov pri inštalácii kontaktujte zakaznícku
linku (helplink) predtým, než sa rozhodnete výrobok vrátiť.
Inštalačné video si môžete pozrieť na www.avfgroup.com/unimax.



1

A    - x2

Konzoly pre zavesenie na stenu

B    - x2

Záves (žltý)

C    - x2

Odstup

Šablóna

M4 45mmM4 25mm

F1   - x4

M4 16mm

E1   - x4

M4 Adaptér

Nebudete potrebovať všetky tieto komponenty, preto niektoré z nich sa Vám po inštalácii
zvýšia v závislosti od špecifikácie Vášho televízora.

TV-úchyty, idú na zadnú čast televízora (ktoré z nich použijete, to závisí od špecifikácie
Vášho televízora - viď časť 11)

F2   - x4 F3   - x4

M5 45mmM5 25mm

F4   - x4

M5 16mm

E2   - x4

M5 Adaptér

F5   - x4 F6   - x4

M6 45mmM6 25mm

F7   - x4

M6 16mm

E3   - x4

M6 Adaptér

F8   - x4 F9   - x4

M8 45mmM8 25mm

F10   - x4

M8 16mm

D1   - x12

Rozpery

F11   - x4 F12   - x4

Úchyty na stenu (podľa typu muriva)

H    - x6

Dlhá
hmoždinka

J    - x6

Dlhá
skrutka

K    - x2

Skrutka s kovovým
gombikom-hlavičkou

M   - x6

Skrutka

No.14 x 105mm

No.14 x 70mm

L   - x6

Hmoždinka

I    - x12

G   - x6

Úchyt do
steny

Pribalené náradie

O
18mm vrták do dreva

N
Šesťhranný kľúč

P1

P2

Poistná matica

No.12 x 25mm

Rozpery (Červená)

D2   - x4

Q
Vodováha

Komponenty zabalené v škatuliach



2 Potrebné náradie

3 Vyberte správnu veľkosť TV-skrutky

Vyberte vhodné TV-úchyty. Musíte si vybrať,
ktorá dĺžka a priemer skrutiek je vhodná
pre Váš televízor. Pre výber správneho
priemeru skrutky skúste zaskrutkovať (F2),
(F5), (F8) a (F11) do niektorého montážneho
otvoru na zadnej strane TV prijímača, kým nenájdete
vyhovujúci priemer. Poznačte si veľkosť závitu a uistite
sa, že používate skrutky so správnym závitom

4 Namontujte závesy na televízor

Horné úchyty

E1, 2, 3 * 
V prípade potreby

F2, 5 ,8, 11

Televízor
musí byť
rovnobežne so
stenou. Použite
rozpery/ odstupy
podľa ukážky.

B

D1

F2, 5 ,8, 11

Spodné úchyty

*

* 
E1, 2, 3

F2, 5 ,8, 11

C

D1

Po výbere správnych skrutiek pre Váš televízor môžete pripevniť Závesy (B) a odstupy  na
zadnú stranu televízora. 
Typické odporúčané príklady ukazujú úchyty s televízorom umiestneným 20mm od steny.
Televízny stojan umožňuje umiestniť Váš televízor 12mm - 40mm od steny. Alternatívne
konfigurácie si môžete pozrieť v časti 11.
Pre zlepšenie prístupu a ventilácie zadnej časti TV a aby z televízora netrčali káble, možno budete
musieť zvýšiť vzdialenost Vášho televízora od steny použitím rozpier (D1), čo Vám umožní vytvoriť
medzeru 20mm alebo 40mm, viď časť 11.

Za určitých okolností môže byť potrebné použiť červenú rozpierku (D2), a to buď namiesto
rozpierky (D1), alebo spolu s ňou. Ďalšie informácie nájdete v časti 11.

Pokiaľ stredy úchytov Vášho televízora nevyhovujú ani jednej z alternatív, zastavte inštaláciu a
kontaktujte zákaznícku linku.

(C)

Pri skrutkách (F2) použite adaptér (E1)
Pri skrutkách (F5) použite adaptér (E2)
Pri skrutkách (F8) použite adaptér (E3)
Pri skrutkách (F11) nie je potrebný adaptér 



5 Šablóna pre polohovanie pri montáži
Horizontálna časť šablóny pre polohovanie sa používa na označenie
miest, kde potrebujete navŕtať montážne diery na Vašej stene.
Vertikálna časť  Vám umožňuje vidieť, ako vysoko na stene bude
umiestnený Váš televízor, aby ste vedeli nájsť najlepšiu polohu
pre sledovanie televízie.
Prevlečte šablónu (P2) cez šablónu (P1)
podľa ukážky.

P2

P1

6 Určte-nájdite stredy dier nástenných konzol

Pokiaľ úchyty Vášho televízora
nesedia so žiadnymi dierami v
šablóne, treba preveriť, či je šablóna
v strede obrazovky a prípadne
preraziť diery podľa úchytov
televízora ceruzou alebo
ostrým predmetom.

Zarovnajte šablónu podľa
stredu obrazovky. Zaznačte
si stredy úchytov.

Odtrhnite časť šablóny pretŕčajúcu
cez spodok televízora, aby, keď
bude šablóna na stene, bolo presne
vidieť vertikálnu polohu televízora
(vzdialenosť od podlahy a od stropu).

Zarovnajte s hornou
časťou obrazovky.

Položte šablónu na zadnú časť televízora a postupujte podľa nižšieuvedeného návodu.

Stredová čiara šablóny
predstavuje stred televízora.



7 Označenie miest na stene pre navŕtanie otvorov

Pomocou šablóny označte na stene dva body zodpovedajúce stredom horných úchytov televízora.

Použite nástennú konzolu ako šablónu a priložte
ju na jednu zo značiek, ktoré ste urobili ceruzou,
tak, aby značka bola v strede strednej diery
konzoly (A). Preverte, či je konzola v rovnej polohe
a ceruzou označte tri vrtné body.
To isté zopakujte aj pri druhej konzole.

Vrtné body

Značka urobená
ceruzou

Stredná diera

8 Plánovanie a príprava
Overte si, do akého typu muriva-steny  idete vŕtať (t.j. tehla/ drevo/ sádrokartón/ tvárnice).
Uistite sa, či miestom vŕtania neprechádzajú inžinierske siete (plyn, elektrina, voda).
Navŕtajte šesť skúšobných dier s priemerom 3mm pre overenie typu muriva-steny a výber
správnych úchytov (viď časť 9).

A

QHorná časť televízora

Spodná časť televízora

Predstavuje stred
televízora

Q
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Ø10mm
(25/64")

Ø18mm
(3/4")

J  L M  K  H I G A ON

75mm (3")

108mm (4-1/4")

Ø10mm
(25/64")

40mm Max
(1-9/16")

O

Ø3mm
(1/8")

Ø3.5mm
(9/64")

H

L

N

A M

A J

A

I

A

M

A

K

*

*

40mm (1-9/16") Min gap

G

Namontujte úchyty do steny
Použite správne úchyty podľa typu steny. Pokiaľ inštalácia zahŕňa rôzne typy stien, je potrebné
použiť rôzne typy úchytov. NEUŤAHUJTE SKRUTKY VIAC NEŽ JE NUTNÉ.

Odstráňte
prach z
vyvŕtanej
dieryP
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Odstráňte
prach z vyvŕtanej diery

Pokiaľ je diera väčšia ako 40mm,
použite Montážnu metódu pre
Sádrokartón/ Sheetrock-dosky

Použite úchyty pre
Sádrokartón/ Sheetrock-dosky

Použite úchyty pre
Sádrokartón/ Sheetrock-dosky

V drevenej stene bude len 1 úchyt. Ďalšie úchyty budú Sádrokartón/ Sheetrock-ové (viď hore).

V kovovej stene bude len 1 úchyt. Ďalšie úchyty budú Sádrokartón/ Sheetrock-ové (viď hore).

Namažte skrutku
mydlom

Skrutky doťahujte
len ručne

Dotiahnite skrutku do úplného upevnenia,nie
však viac ako je nutné.

Namažte skrutku
mydlom

Namažte skrutku
mydlom

Použite úchyty
pre Sádrokartón/
Sheetrock-dosky

Použite úchyty
pre Sádrokartón/
Sheetrock-dosky



10 Zavesenie televízora

Zatlačte žlté závesy (na zadnej časti televízora) do žltých
receptorov na nástenných konzolách a zasuňte ich na miesto.
Uistite sa, či sú obidva žlté závesy úplne zasunuté. Pokiaľ
káble vystupujúce z televízora bránia jeho uloženiu oproti
stene, bude potrebné použiť alternatívnu konfiguráciu úchytov
(viď časť 11).

Zatiahnite rukoväte hore uťahovacou
šnúrou (aby boli dostupné ale
neviditeľné spredu). Zaviažte uzol
na šnúre a odrežte zbytky šnúry.

Po namontovaní
televízora na stenu
nastavte jeho konečnú
polohu pomocou
šesťhranného
kľúča (N).

N

A

B

Demontáž televízora:
Toto by mali robiť dve osoby - jedna povolí
uťahovacie-fixačné šnúry, druhá vyberie televízor.

Televízor musí byť
rovnobežne so stenou.
Použite rozpery/
odstupy podľa ukážky.



11 Alternatívne konfigurácie závesov
Použitím kombinácií rozpier /skrutiek uvedených v
tejto časti možno dosiahnuť alternatívne odstupy od
steny 12mm, 20mm a 40mm.

20mm Odstup od steny
(podľa časti 4)Odstup od steny 12mm Odstup od steny 40mm

* E1, 2, 3

F1, 4, 7, 10

Horné úchytyHorné úchyty Horné úchyty

B

* E1, 2, 3

F2, 5, 8, 11

B
* 

E1, 2, 3

F3, 6, 9, 12

B

D1

Odstup od steny

D1

Spodné úchyty

D1

D1

*

Televízor musí byť rovnobežne so stenou. Použite rozpery/ odstupy podľa ukážky.

Pri skrutkách (F1), (F2) a (F3) použite adaptér (E1)
Pri skrutkách (F4), (F5) a (F6) použite adaptér (E2)
Pri skrutkách (F7), (F8) a (F9) použite adaptér (E3)
Pri skrutkách (F10), (F11) a (F12) nie je potrebný adaptér 

Spodné úchytySpodné úchyty

F1, 4, 7, 10

* E1, 2, 3

F2, 5, 8, 11

* E1, 2, 3

C

F3, 6, 9, 12

* E1, 2, 3

C

D1

C

D1

D1

D1

Kedy je potrebné použiť červené rozpierky? D2 - x4

TV TV

D1 D2

Odporúča sa, aby pri upevňovaní závesu (B) a
stojanov (C) k televízoru bola montážna dĺžka
skrutiek najmenej 5 – 10 mm. Aby ste to dosiahli,
za určitých okolností možno budete musieť použiť
červené rozpierky (D2), a to buď namiesto rozpierok
(D1), alebo spolu s nimi. Ak sa rozhodnete použiť
červené rozpierky (D2), použite všetky 4 dodané kusy.

 Problém
Nedostatočná

montážna
dĺžka skrutky

 Riešenie
Červená rozpierka

(D2) nahradila
rozpierku (D1)


