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assembly guide
Lusi TV StandLUSI TV Sestava / LUSI TV Zostava

Montážní  návod/Montážny návod
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Úvod

Tento produkt před odesláním podléhá přísné kontrole kvality. 
Před montáží zkontrolujte produkt a ujistěte se, že nechybí nebo 
nejsou poškozeny žádné montážní díly. Pokud jste zakoupili více 
než jeden produkt, montujte je prosím postupně, aby nedošlo k 
pomíchání dílů. 
Nejprve očistěte všechny díly vlhkým hadrem. Pro běžné čištění 
stačí opět vlhký hadřík.
Ačkoli je zboží pečlivě zabaleno, může dojít k jeho poškození 
během transportu. V takovém případě nás neváhejte 
kontaktovat. 
Používejte produkt jen k účelům, ke kterým je určen.
Nevystavujte produkt nadměrnému horku, zimě ani vlhkosti. 

Tento produkt pred odoslaním podlieha prísnej kontrole kvality.
Pred montážou skontrolujte produkt a uistite sa, že nechýbajú alebo nie sú 
poškodené žiadne montážne diely. Ak ste zakúpili viac ako jeden produkt, 
montujte ich prosím postupne, aby nedošlo k pomiešaniu dielov.
Najprv očistite všetky diely vlhkou handričkou. Na bežné čistenie stačí opäť 
vlhkú handričku.
Hoci je tovar starostlivo zabalený, môže dôjsť k jeho poškodeniu počas 
transportu. V takom prípade nás neváhajte kontaktovať.
Používajte produkt len na účely, na ktoré je určený.
Nevystavujte produkt nadmernému teplu, zime ani vlhkosti.
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Než začnete s montáží
Než začnete s montážou

Nemontujte produkt na tvrdém podkladě
Nemontujte produkt na tvrdom podklade

Připravte si všechny potřebné nástroje
Pripravte si všetky potrebné nástroje

Doporučujeme montovat produkt 2 dospělým osobám!
Odporúčame montovať produkt 2 dospelým osobám!
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20x 20x 12x

30x 4x 4x

minifix headA02

18 mm  
A06

c 1

50 mm screwA13

Ø8 A16

minifix screwA03 A09

16x

3.5x18 mm 

A33 5x70 mm  D01A02A04A40

30x

4x 4x

C01
d1

C04

na�l 

Díl/Diel1 1x

Díl/Diel2 2x

Díl/Diel3 1x
Díl/Diel4 3x

Díl/Diel5 1x

Díl/Diel6 3x

Díl/Diel7 1x

Díl/Diel8 2x

CELKEM/CELKOM 18x

Díly/Diely

Díl/Diel9 2x

Díl/Diel10 2x



*
Všimněte si, že na A02 (minifix upevňovací šroub) je malá 
šipka. Šipka označuje horní část šroubu.

* Po spojení 2 dílů otočte pomocí šroubováku A02 (minifix 
upevňovací šroub) po směru hodinových ručiček.

Seznamte se s montážními díly
Zoznámte sa s montážnymi dielmi

Minifix upevňovací šroub
Minifix šroubovák

 

* Nedotahujte příliš, díl by se mohl poškodit.

*
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* Prosím zasuňte A03 (minifix šroubovák) podle nákresu

Minifix je hlavní materiál určený ke spojování jednotlivých dílů. Než začnete pracovat, 
prohlédněte si pozorně nákresy níže.

Minifix je hlavný materiál určený na spájanie jednotlivých dielov. Než začnete pracovať, 
pozrite si pozorne nákresy nižšie.

Minifix upevňovacia skrutka
Minifix skrutkovač

Prosím zasuňte A03 (Minifix skrutkovač) podľa nákresu Všimnite si, že na A02 (Minifix upevňovacia skrutka) je malá šípka. 
Šípka označuje hornú časť skrutky.

Po spojení 2 dielov otočte pomocou skrutkovača A02 (minifix 
upevňovacia skrutka) v smere hodinových ručičiek.

Nedoťahujte príliš, diel by sa mohol poškodiť.
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A09

A02A04C04

A02A04A03

A02A04A02

a. montáž dílů/montáž dielov
Ÿ

1 Ÿ

Ÿ

Umístěte A03 do vyznačených děr/Umiestnite A03 do vyznačených dier
Umístěte A02 do vyznačených děr/Umiestnite A02 do vyznačených d
Umístěte C04 do předvrtaných děr a šroubujte A09 po směru hodinových 
ručiček/Umiestnite C04 do predvŕtaných dier a skrutkujte A09 v smere 
hodinových ručičiek

páska

Poznámka:  Na nalakovaných hranách 
desek je páska/Na nalakovaných 
hranách dosiek je páska

b. montáž dílů/montáž dielov
ŸUmístěte A13 do vyznačených děr
 Umiestnite A13 do vyznačených dier
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A13
 2
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d. montáž dílů horní části TV stolku
montáž dielov hornej časti TV stolíka

3

4

c. montáž dílů/montáž dielov

 4

 4

 4

 3

Umístěte minifix upevňovací šrouby do dílů č.4
Spojte díly č.4 se spodním dílem podle nákresu níže
Nakonec dotáhněte upevňovací šrouby

Umiestnite Minifix upevňovacie skrutky do dielov č.4
Spojte diely č.4 so spodným dielom podľa nákresu nižšie
Nakoniec dotiahnite upevňovacie skrutky

Umístěte horní desku č.5 na Vámi smontovanou spodní část stolku
Postupujte podle nákresu níže a ujistěte se, že šrouby jsou ve správné poloze
Nakonec dotáhněte upevňovací šrouby

Umiestnite hornú dosku č.5 na Vami zmontovanú spodnú časť stolíka
Postupujte podľa nákresu nižšie a uistite sa, že skrutky sú v správnej 
polohe
Nakoniec dotiahnite upevňovacie skrutky
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A02A04A40

e.připevnění zadního panelu/pripevnenie zadného panelu
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A02A04A03

A02A04A02

f. . montáž vrchních polic/montáž vrchných políc

5

6

Nezanedbejte připevnění zadního panelu. Správná instalace zadního 
panelu zajistí stabilitu a správný vzhled stolku./Nezanedbajte 
pripevnenie zadného panelu. Správna inštalácia zadného panelu zaistí 
stabilitu a správny vzhľad stolíka.

Podle nákresu níže přibijte kladivem hřebíky do zadního panelu. Použijte všechny hřebíky, které jsou v balení.

Podľa nákresu nižšie pribite kladivom klince do zadného panelu. Použite všetky klince, ktoré sú v balení.

Tato vrchní police je určena pro zákazníky, kteří chtějí mít TV trochu výše.
Nedoporučujeme použití vrchní police v případě, že je Vaše televize větší než 55 palců.
Při montáži postupujte podle nákresu níže.

Táto vrchná polica je určená pre zákazníkov, ktorí chcú mať 
TV trochu vyššie.
Neodporúčame použitie hornej police v prípade, že je Vaša 
televízia väčšia ako 55 palcov.
Pri montáži postupujte podľa nákresu nižšie.
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A02A09

A02C01
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Figure 8-1

g. montáž dvířek/montáž dvierok

c

C=     tělo pantu/tělo pántov

Detail pantu/Detail pántov

A=

B = z arovnává dvířka/zarovnáva dvierka

  upevňuje pant ke dvířkům/upevňuje pánt k dvierkam Šipky ukazují směry úpravy připevnění dvířek
Šípky ukazujú smery úpravy pripevnenia dvierok

1 2

7 Umístěte panty dvířek do děr na dvířkách (detailní obrázek C dole), potom přišroubujte dle nákresu 8-1
Nakonec můžete upravit připevnění dvířek dle nákresu 1 a 2.
Umiestnite pánty dvierok do dier na dvierkach (detailný obrázok C dole), potom priskrutkujte podľa nákresu 8-1
Nakoniec môžete upraviť pripevnenie dvierok podľa nákresu 1 a 2.
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A02A16

2
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A02A33
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h. a. montáž polic na zeď/montáž políc na stenu
8
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 9

2X

A02A04A13



Náhled
Náhľad
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