
BEAMER-C80

INSTRUCTION MANUAL

Namontujte stropní desku na pevný cihlový nebo betonový strop

Namontujte stropní desku na dřevěný nosník

Nasaďte kryt a připojte sloup ke stropní desce

Zajistěte držák a zajistěte, aby šroub směřoval ven

Namontujte prodlužovací držáky

V případě potřeby použijte vymezovací podložky

Namontujte mezikus

Namontujte prodlužovací držáky

Namontujte mezikus

Namontujte prodlužovací držáky

Namontujte mezikus

Namontujte držák k projektoru

Zajistěte držák

Nastavte polohu držáku podle svých představ
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VarováníCZ
1. Pro zajištění bezpečnosti si prosím před instalací pečlivě přečtěte tuto příručku a postupujte podle pokynů. Tuto příručku uložte na bezpečném místě pro pozdější použití.
2. Výrobce neodpovídá za žádné škody na zařízení nebo zranění osob způsobené nesprávnou instalací nebo provozem, než které jsou uvedeny v této příručce.
3. Držák je navržen pro snadnou instalaci a demontáž. Výrobce neodpovídá za poškození zařízení nebo zranění osob způsobené lidskými faktory nebo přírodními živly jako je zemětřesení nebo tajfun.
4. Doporučuje se, aby montáž byla provedena pouze kvalifikovaným personálem.
5. K instalaci nebo vyjmutí produktu jsou zapotřebí nejméně dvě osoby.
6. Pečlivě zkontrolujte oblast, kde má být držák nainstalován: 

- Vyvarujte se míst, která jsou vystavena vysokým teplotám, vlhkosti nebo kontaktu s vodou. 
- Neinstalujte výrobek v blízkosti větracích otvorů nebo prostorů s nadměrným množstvím prachu a kouře. 
- Instalujte pouze na svislé stěny a vyhýbejte se šikmým povrchům. 
- Neinstalujte na místa vystavená nárazům nebo vibracím. 
- Neinstalujte na místa vystavená přímému vystavení jasnému světlu, protože to může způsobit únavu očí při prohlížení panelu displeje.

7. Kolem displeje udržujte dostatečný prostor, aby bylo zajištěno dostatečné větrání. 
8. Abyste zajistili bezpečnou instalaci, tak nejprve zkontrolujte strukturu stěny, stropu nebo podlahy a vyberte bezpečné místo pro montáž. 
9. Stěna, strop nebo podlaha by měly být dostatečně pevné, aby udržely váhu nejméně čtyřikrát kombinovanou s displejem a držákem. Místo montáže musí odolat zemětřesení nebo jinému silnému nárazu.
10. Neupravujte žádné příslušenství ani nepoužívejte poškozené součásti. S dotazy se obraťte na svého prodejce.
11. Utáhněte všechny šrouby (nevyvíjejte nadměrnou sílu, abyste předešli poškození šroubu nebo poškození jeho závitu).
12. Po vyjmutí displeje a držáku zůstanou ve zdi, stropu nebo podlaze vyvrtané otvory a šrouby. Po dlouhodobém používání se mohou objevit skvrny.
13. Protože výrobce nemá způsob, jak zkontrolovat typ stěny, stropu nebo podlahy a instalaci držáku, záruka na výrobek se vztahuje pouze na tělo držáku. Záruční doba produktu je 5 let.
14. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na svého prodejce.


