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Instrukce k ovládání tlačítek

  OK

Tlačítko pro vysunutí
Tlačítko pro zasunutí

Natočení doleva. Po stisknutí tlačítka se bude držák otáčet, dokud nestisknete tlačítko nebo dokud OK

Tlačítko paměti polohy 1. Stiskněte a podržte tlačítko 5 vteřin. Bzučák držáku dvakrát pípne a indikátor LED 
se na 1 vteřinu rozsvítí. Do paměti 1 se uloží současná poloha držáku.
Tlačítko paměti polohy 2. Stiskněte a podržte tlačítko 5 vteřin. Bzučák držáku dvakrát pípne a indikátor LED 
se na 1 vteřinu rozsvítí. Do paměti 2 se uloží současná poloha držáku.

+ Režim učení. Pro více informací čtěte níže uvedené instrukce.

+

+

 Natočení doprava. Po stisknutí tlačítka se bude držák otáčet, dokud nestisknete tlačítko nebo dokud
se držák neotočí o 30 stupňů daným směrem. (Poznámka: (Poznámka: Toto tlačítko lze použít pouze ve chvíli, 
kdy je držák zcela vysunutý.)

Stiskněte toto tlačítko pro úplné vysunutí držáku.
Stiskněte toto tlačítko pro automatické zasunutí držáku ke stěně.

Tlačítko Stop

se držák neotočí o 30 stupňů daným směrem. (Poznámka: Toto tlačítko lze použít pouze ve chvíli, kdy je držák 
zcela vysunutý.)

Vyvolání polohy držáku z paměti 1 (tlačítko             ). Stiskněte a podržte tlačítko            a poté stiskněte 
tlačítko         Bzučák jednou pípne a držák se automaticky otočí do polohy z paměti 1.

Vyvolání polohy držáku z paměti 2 (tlačítko             ). Stiskněte a podržte tlačítko             a poté stiskněte 
tlačítko        . Bzučák jednou pípne a držák se automaticky otočí do polohy z paměti 2.

Instrukce pro použití režimu učení
Pokud ztratíte dálkový ovladač, který je součástí balení, stane se tento držák nepoužitelným. Pomocí REŽIMU UČENÍ 
však můžete držák nakonfigurovat tak, aby bylo možné jej ovládat i prostřednictvím dálkového ovladače televizoru
(pouze pro TV známých výrobců).
Poznámka:

• Dálkovým ovladačem televizoru nelze ovládat všechny funkce tohoto držáku. Pomocí režimu učení lze nakonfigurovat 
pouze funkce pěti základních tlačítek originálního dálkového ovladače. Tzn. 

• Během konfigurace dálkového ovladače televizoru pro ovládání držáku následujte níže uvedené pokyny. 
Pro ovládání držáku nastavte taková tlačítka na ovladači, které současně neovládají žádnou z funkcí televizoru.  

Stiskněte a podržte tlačítko         přibližně 5 vteřin. Indikátor LED na originálním dálkovém ovladači se 
rozsvítí. Poté stiskněte tlačítko         Bzučák jednou pípne a červený indikátor LED na držáku se rozsvítí. 
REŽIM UČENÍ je nyní aktivní.

OK

  KROK 1: 
• 

KROK 2: Pokud chcete dálkový ovladač TV naučit např. tlačítko      , stiskněte a podržte toto tlačítko na originálním 
dálkovém ovladači, dokud bzučák nepípne dvakrát. Červený indikátor na držáku se rozbliká.

       

KROK 3:  Namiřte dálkový ovladač TV k držáku a podržte tlačítko, kterým chcete nahradit funkci tlačítka       na 
originálním dálkovém ovladači, dokud bzučák nepípne třikrát a červený indikátor na držáku se nerozbliká 
rychle.

KROK 4:  Podržte tlačítko         na originálním dálkovém ovladači. Bzučák pípne čtyřikrát. Červený indikátor na 
držáku zhasne. REŽIM UČENÍ byl úspěšně dokončen. Pokud však bzučák na konci pípne pouze jednou, 
došlo v průběhu režimu učení k chybě (dálkový ovladač TV pravděpodobně není kompatibilní).
Pro konfiguraci dalších tlačítek opakujte kroky 1–4. 

OK

Stiskněte a podržte tlačítko        po dobu 5 vteřin, dokud se na originálním dálkovém ovladači nerozsvítí indikátor LED. 
Poté stiskněte tlačítko       . Bzučák pípne jednou a červený indikátor na držáku se rozsvítí. Poté stiskněte a podržte 
tlačítko             na originálním dálkovém ovladači, dokud bzučák nepípne dvakrát. Následně tlačítko uvolněte. Červený 
indikátor na držáku se pomalu rozbliká.
Namiřte dálkový ovladač TV k držáku a stiskněte hlavní vypínač. Bzučák pípne třikrát. Červený indikátor na držáku 
se rychle rozbliká. Podržte tlačítko        na originálním dálkovém ovladači. Bzučák pípne čtyřikrát. Červený indikátor na 
držáku zhasne. REŽIM UČENÍ hlavního vypínače byl úspěšně dokončen. Pokud nyní stisknete hlavní vypínač, dojde 
k resetování držáku.

Poznámka: Pokud v jakékoliv fázi učení nestiskněte libovolné tlačítko po dobu delší než 20 vteřin, dojde k 
automatickému ukončení REŽIMU UČENÍ. 
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Postup pro nastavení REŽIMU UČENÍ:

Konfigurace učení hlavního vypínače:

M Motorizovaný otoèný držák 
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Omezená záruka společnosti MULTIBRACKETS™
Společnost Multibrackets poskytuje na veškeré své produkty 
záruku vztahující se na případné závady materiálu nebo 
zpracování. Prvním dnem záruční doby je původní datum 
zakoupení produktu.
Na veškeré produkty společnosti Multibrackets se vztahuje 
omezená záruka:

PĚT (5) let na kovové držáky televizorů nebo monitorů, police 
nebo jejich neelektrické příslušenství

JEDEN (1) rok na veškeré motorizované a automatizované 
produkty, plastové držáky reproduktorů, stojáky reproduktorů, 
veškerý nábytek a dřevěné (MDF) příslušenství
V případě výskytu závady v průběhu platné záruční doby 
provede společnost 

Multibrackets bezplatnou výměnu vadných součástí. Pokud se u vašeho 
produktu společnosti Multibrackets vyskytne závada nebo porucha, 
nahlaste tuto skutečnost prostřednictvím formuláře RMA na adrese 
www.multibrackets.com/support. Vyčkáme na obdržení potřebné 
dokumentace a budeme vás kontaktovat. Po potvrzení, že vámi 
nahlášený produkt podléhá platné záruce, vám bez prodlení odešleme 
náhradní díly. Tato omezená záruka nepokrývá náklady za práci 
technika při výměně vadných součástí. Pokud závada na vašem 
produktu společnosti Multibrackets vyžaduje zásah servisního 
pracovníka, bude vám za tento úkon naúčtován příslušný poplatek.
Tato omezená záruka je platná pouze pro původního majitele produktu 
a k jejímu automatickému porušení dochází v případě, že je produkt 
společnosti Multibrackets jakýmkoliv způsobem modifikován, nesprávně 
instalován, nadměrně zatěžován nebo jinak nesprávně používán. 
Všechny produkty společnosti Multibrackets jsou určeny výhradně k 
použití v místnosti.

Použití ve venkovním prostřední automaticky ruší tuto omezenou záruku. 
Tato omezená záruka pro nástěnné a stropní držáky pozbývá platnosti v 
případě, že dojde k přesunutí držáku z původního umístění. Společnost 
Multibrackets se zříká jakékoliv záruky, výslovné nebo implikované, v 
maximálním rozsahu vymezeném rozhodným právem, vztahující se k 
vhodnosti pro konkrétní účel a záruk obchodovatelnosti. 
Společnost Multibrackets není v žádném případě odpovědná za škody 
způsobené nevhodným použitím nebo neschopností vhodně používat 
její produkt, a to i v případě, že byla společnost Multibrackets na 
možnost takových škod předem upozorněna. Společnost Multibrackets 
se zříká veškeré odpovědnosti, v maximálním rozsahu vymezeném 
rozhodným právem, za náhodné nebo následné škody vzniklé 
používáním produktu.

Multibrackets™ Stockholm, Švédsko 2014, www.multibrackets.com

Váš plazmový nebo LCD televizor, projektor, plátno a další elektrotechnické vybavení je 
vysoce hodnotné.
Pokud jsou součástí balení produktu šrouby, zkontrolujte, zda jsou vhodné pro upevnění 
ke stěně, stropu nebo podlaze v místě instalace.
V případě, že nebudou přibalené šrouby vyhovovat, vyměňte je.
Pokud budete mít při montáži tohoto produktu potíže, obraťte se
na zkušeného odborníka. 

DŮLEŽITÉ!cz
Před zahájením instalace vždy zkontrolujte potřebnou hloubku všech otvorů. 
Varování!
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Informace o ovládání naleznete v části „Instrukce k ovládání tlačítek“.

Poznámka: • Pokud držák během pohybu narazí na překážku nebo dojde k poškození 
  některé z jeho mechanických součástí, zastaví se a bzučák držáku třikrát 
  pípne.

• V případě, že držák v pohybu narazí na překážku: Nejdříve odstraňte 
  překážku a poté držák ručně zasuňte do původní polohy, zcela zarovnané 
  se zdí. Poté je možné držák opět ovládat pomocí dálkového ovladače. 

Po uvedení do provozu bzučák pípne jednou. Držák se bude nacházet v 
pohotovostním režimu.
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Dálkový ovladač
Použití dálkového ovladače
KROK 1:

KROK 2:Stisknutím tlačítka         vrátíte držák zpět do původní polohy, zcela zarovnané 
se zdí. Bzučák pípne jednou a držák bude připraven k nastavení.

Horní hrana 
televizoru 

NEBO NEBO NEBO

KROK 3:


