
MONTÁŽNÍ NÁVOD
Před montáží si přečtěte pozorně tento návod a postupujte krok za krokem.
Pro lepší přehlednost mohou být některé díly vyobrazeny odlišně od skutečnosti. 
Obal od výrobku nevyhazujte dříve než zkontrolujete všechny díly a montážní 
materiál. V případě chybějících dílů kontaktujte svého dodavatele.

Výrobek umožňuje volbu mezi dvěma typy uchycení - do průchodky nebo na hranu 
stolu. Dle Vámi zvolené varianty postupujte v souladu s příslušným bodem v návodu 
viz. krok 1a nebo 1b.

Obsah balení

Montáž držáku ramene do průchodky stolu

Montáž držáku ramene 
na hranu stolu

krok 1b

krok 1a

DMP-1

Přilepte protiskluzovou vrstvu 
k základně svorky.
Svorka je určena pro stoly 
s tloušťkou desky 0–56 mm.

Pomocí 4 mm imbusového klíče uvolněte 3 šrouby 
a demontujte svorku od ramene.
Poznámka: 
Nevyhazujte šrouby. Budou použity pro připevnění 
montážní desky se šroubem.

Na místo svorky umístěte malou kovovou montážní desku
se šroubem a poté přilepte ochrannou pryžovou podložku stolu.
Vložte rameno do průchodky a zajistěte pomocí dílů
vyobrazených níže. Průměr otvoru by měl být v rozmezí
20–80 mm.
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Nastavení protiváhy monitoru

krok 3

krok 4

krok 5

Stiskem šedého jazýčku 
a tahem nahoru sejměte 
VESA desku z ramene.

VESA desku připevněte k monitoru
pomocí dodaných šroubů.

Monitor s Vesa deskou nasuňte zpět 
na rameno.

Tahem nahoru sejměte kryt kabelů.
Upevněte kabely do ramene 
a nasuňte kryt zpět.

Nastavení: 
Pomocí dodaného imbusového klíče upravte 
protiváhu tak, aby odpovídalo hmotnosti 
monitoru. U těžších monitorů otáčejte ve směru 
hodinových ručiček; proti směru hodinových 
ručiček pro lehčí monitory.

Utáhněte šroub pomocí
šroubováku.
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POZOR!
V průběhu nastavování protiváhy monitoru přidržujte rameno.
Nastavení:
Pomocí imbusového klíče nastavte protiváhu pro váš monitor.
Nosnost: 3–8 kg

Nosnost by se mohla snížit, pokud je velikost 
monitoru větší než 26"nebo pokud je hloubka 
monitoru větší než 5,5 cm.

Pro omezení rotace na 180° přitáhněte 
pomocí 2 mm imbusového klíče šroub
ve spodní části ramene.
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