
Krok 5: Donastavení rovnováhy monitoru

Po upevnění monitoru na rameno monitoru vyzkoušejte
jeho rovnováhu posuvem nahoru a dolů po stojanu 
Universal FEA. Stojan Universal FEA je pečlivě vyvážen  
vyvinuté napětí při posuvu monitoru směrem nahoru po 
stojanu Universal FEA je stejné, jako napětí vyvinuté při 
posuvu monitoru po stojanu Universal FEA směrem dolů.

Potíže s posuvem monitoru po stojanu Universal
FEA směrem nahoru

Pokud je těžší pohybovat monitorem směrem nahoru 
než dolů, vysuňte monitor do nejvyšší polohy na 
stojanu Universal FEA. V této poloze jej udržujte a 
součastně stlačte následující příchytku, podle číselného
pořadí, směrem dopředu, dokud nezaklapne. Znovu
vyzkoušejte napětí při vyvážení. V případě nutnosti
postup opakujte. Pokud příchytky správně nezapadají,
zkuste odstranit monitor z ramene a donastavte
vyvážení.

Potíže s posuvem monitoru po stojanu Universal
FEA směrem dolů

Pokud je těžší pohybovat monitorem směrem dolů,
než nahoru, vysuňte monitor do nejvyšší polohy
na stojanu Universal FEA. V této oblasti jej udržujte
a současně uvolněte poslední příchytku, která byla
stlačena. Znovu vyzkoušejte napětí při vyvážení.
V případě nutnosti postup opakujte. Pokud příchytky 
správně nezapadají, zkuste odstranit monitor z 
ramene a donastavte vyvážení.
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součásti pro instalaci výškového nastavení Krok 2: montáž  
FEA Universal Universal FEA k monitoru
1) Universal FEA - výškové nastavení monitoru Deset otvorů na přední části stojanu Universal FEA nabízí čtyři
1) VESA standard, vhodné pro upevnění různé možnosti upevnění. Poloha 3 nejvíce vyhovuje většině
pomocí 75mm nebo 100mm držáku monitorů i uživatelů. Ačkoliv dle požadavků si pro nejvyšší polohu
4) Standardní šrouby pro VESA standard monitoru (1 nebo 2) můžete zvolit horní polohu nastavení a pro
4) Prodloužené šrouby pro VESA standard nejnižší polohu polohu monitoru (4) spodní pozici nastavení.
4) Plastikové rozpěry
2) Šrouby FEA
2) Bezpečnostní šrouby
1) Šestihranný klíč

Krok 1: Upevnění podpěry VESA k monitoru 
Umístěte podpěru VESA na 
monitor tak, aby zvýšená strana
podpěry směřovala od monitoru Pozice 1 Pozice 2 Pozice 3 Pozice 4
a upevněte ji pomocí čtyř 1) Nastavení posuvu nahoru: 20cm Nastavení posuvu dolů: 2,5 cm
standardních šroubů pro 2) Nastavení posuvu nahoru: 16cm Nastavení posuvu dolů: 6cm
podpěru VESA A. Podpěra 3) Nastavení posuvu nahoru: 12,5cm Nastavení dolů: 10cm
VESA je vhodná pro otvory o 4) Nastavení posuvu nahoru: 9cm Nastavení dolů: 14cm
velikosti 75mm nebo 100mm a) Srovnejte předmontované šrouby D na podpěře VESA

spolu s velkými otvory E na stojanu Universal FEA 
b) Sjeďte stojanem Universal FEA po celé délce tak, aby
předmontované šrouby zapadly do malých zapuštěných otvorů F.

Pokud má být podpěra VESA c) Utáhněte čtyři šrouby pomocí šestihranného klíče. 
75mm namontována do
zadní části monitoru, umístěte
mezi podpěru VESA a monitor
čtyři plastové rozpěry
(označeného šablonou pro
otvory) a podpěru namontujte
pomocí prodloužených šroubů
pro podpěru VESA C skrz  
tyto rozpěry.



Krok 3: vyvážení stojanu Universal FEA
podle hmotnosti monitoru

Monitory lehčí než 3,15kg Monitory o hmotnosti 9,45 - 13,5 kg

Není potřeba žádného seřizování. Stikněte příchytku 1 A, 2 B a 3 C  
Stojan Universal FEA je přednastaven 
pro správnou rovnováhu s takovouto poznámka: Zatímco stojan Universal FEA je 
zátěží. schopný unést monitor až do hmotnosti

13,5 kg, vaše rameno pro monitor možná ne.
Přejděte ke kroku 4. Ujistěte se, že se specifikace vyšeho modelu

ramene pro monitor shodují s maximální
nosností monitoru.

Neznámá hmotnost monitoru
Monitory o hmotnosti 3,15 - 6,3 kg Přejděte ke kroku 4.

Stiskněte příchytku 1 A směrem dovnitř, Krok 4: Přichycení monitoru k ramenu
dokud nezapadne. pro monitor

Přejděte ke kroku 4. Ramena pro monitor jsou vybavena pákou
pro rychlé odpojení. ( rychloupínač )
Umístěte vykrojenou část na montážní destičku A 
přes okraj B na konci ramene. Zatlačte spodní
část monitoru do ramene, dokud neuslyšíte zaklapnutí  
K odstranění stlačte páku rychloupínače C a 

Monitory o hmotnosti 6,3 - 9,45 kg odstraňte monitor z ramene.

Stiskněte příchytku 1 A, poté
příchytku 2 B - v tomto pořadí- Ramena pro monitor nejsou vybavena 
směrem dovnitř, dokud nezapadnou. rychloupínačem.

Přejděte ke kroku 4. Upevněte monitor k rameni pomocí přiložených
bezpečnostních šroubů D dle obrázku.


