
Zainstaluj panel montażowy pod biurkiem

Instalacja uchwytu

Instalacja uchwytu

Uchwyt(1PC)

Panel montazowy(1PC)

Wkręt
St4.8x20mm

(4PCS）

Ø5 Pokładka
(4PCS）

1 2

1

2

15kg 128-210mm 285-512mm

Wkręć śruby w celu instalacji
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Knob

Umieść komputer i dokręć uchwyt.

Przymocuj jedną stronę wspornika uch-
wytu na panelu montażowym i wyciągnij 
uchwyt, aby zablokować drugą stronę.

1

2

Uchwyt

Komputer

Uchwyt

180°

Ustaw śruby, gdy dźwignia 
blokady jest zaciśnięta lub luźna

Poluzuj pokrętło, ustaw wspornik 
uchwytu na najwyższy, a następ-
nie dokręć pokrętło.

Zgodnie z szerokością PC, pociągnij
uchwyt i dopasuj wspornik do 
odpowiedniej szerokości.

Poluzuj pokrętło, aby wyregulować 
wspornik na odpowiednią wysokość i 
dokręć pokrętło.
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Zaznacz położenie czterech 
otworów pod biurkiem

Wywierć otwory , w wcześniej zaznac-
zonych miejscach

0.79"

0.08"
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+
Instrukcja instalacji

Model: SPB-101

Krok 1

Uwaga: Zainstaluj wspornik pod bi-
urkiem w wybranej lokalizacji i po-
zostaw miejsce dla uchwyt.

Krok 2

Krok 3

Krok 4

Zamontuj panel montażowy jak na zdjęciu

Obróć o 180 stopni w jednym kierunku

Wyreguluj śruby, aby zablokować panel montażowy

Ten produkt zawiera małe przedmioty, które mogą być połknięte. 
Trzymaj te przedmioty z dala od małych dzieci.
   Przed przystąpieniem do instalacji należy dokładnie zapoznać z niniejszymi instrukcjami. Jeśli nie masz pewności co 
do jakiejkolwiek części tej instalacji, skontaktuj się z profesjonalnym instalatorem lub sprzedawcą, aby uzyskać pomoc.
   Należy sprawdzać zamontowany uchwyt co dwa miesiące, upewniając się, że śruby są poluzowane lub nie.
   Nigdy nie przekraczaj maksymalnej ładowności 15 KG, ponieważ może to spowodować awarię produktu lub obrażenia 
ciała. Uwaga: ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.Stosowanie tego produktu na 
zewnątrz może doprowadzić do uszkodzenia produktu lub obrażeń ciała.

UWAGA

Zainstaluj panel montażowy za 
pomocą czterech śrub (1) i 4 
podkładek (2)

Wyprodukowano w ChRL dla: 
DMTrade Mikołaj Tomaszewski 
Wiśniowa 36; 64-000 Kościan 
NIP: PL 6981681757
sklep@dmtrade.pl 
Tel.: 
+48 661082052 
+48 785082052
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