
NÁVOD NA MONTÁŽ
(Nástenný držiak pre iPad) 



1) Nástenný držiak pre iPad

2) Hmoždinka DuoPower 5mm x 25mm

4) Prítlačný klobúčik

OBSAH BALENIA

3) Skrutka TN 3,5mm x 35mm

5) Priama zásuvka

ODPORÚČANÉ INŠTALAČNÉ KRABICE

KOPOS KPL 64-50/2LD_NA

1) Sadrokartónové inštalácie

2) Podomietkové inštalácie

153x98x70 OL 10003

Názov komponentu Počet 
kusov

1 Nástenný držiak pre iPad 1
2 Hmoždinka DuoPower 5mm x 25mm 2
3 Skrutka TN 3,5mm x 35mm 2
4 Prítlačný klobúčik 2
5 Priama zásuvka 1



Inštalačné krabice so stredovou prepážkou je pred inštaláciou 
potrebné upraviť.  

Stredovú prepážku a taktiež stĺpiky je potrebné vystrihnúť, aby 
nedochádzalo ku kolízii s priamou zásuvkou 5 a adaptérom 

iPadu.

Spôsob uloženia zásuvky a 
adaptéra v inštalačnej krabici 

pre sadrokartón.

Spôsob uloženia zásuvky a 
adaptéra v podomietkovej 

inštalačnej krabici.

Keďže je telo držiaka vyrobené z eloxovaného hliníka, je 
potrebné dbať na to, aby sa živé časti elektroinštalácie za 

žiadnych okolností nedotýkali jeho konštrukcie.
Inštaláciu priamej zásuvky musí realizovať oprávnená osoba!
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Poloha dier pre
hmoždinky 2

Poloha dier pre
hmožinky 2

Držiak 1 priskrutkujeme skrutkami 3 skrz klobúčiky 
4. Otvory v držiaku umožňujú dostať držiak do 

správnej pozície. Pomocou vodováhy 
dostaneme držiak do vodorovnej polohy.

Otvor pre prevlečenie
kábla adaptéra

Z oboch magnetov odlepíme 
kryciu vrstvu lepiacej plochy

iPad vložíme do držiaka a jemne pritlačíme, 
aby sa 3M páska na magnetoch prilepila k 

iPadu. Predný panel približíme k držiaku. Vďaka 
makdetom dôjde k aretácii tabletu v držiaku.

Približná poloha držiaka 1 voči inštalačným krabiciam je znázornená na 
nasledujúcich pohľadoch. Držiak musí prekrývať celý priestor krabice.
Na vŕtanie dier pre hmoždinky 2 je možné ako šablónu použiť samotný 

držiak pre iPad.
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