
CZ Návod na použití montážních klipů Solight WO903 

 

Montážní klipy jsou určeny pro montáže LED panelů od rozměry 60x60cm (595x595mm) do stropních  

podhledů. 

 

Postup montáže 

Připevněte montážní klipy k panelu pomocí vrutů umístěných 

v LED panelu. Klipy umístěte cca 5 -10cm od rohu panelu. Pro 

montáž každého klipu je třeba vymontovat vždy 2 vruty. Na 

otvory po vymontovaných vrutech přiložte montážní klip tak, 

aby se montážní otvory na klipu a panelu vzájemně překrývali. 

Poté vruty šroubovákem namontujte zpět. V případě, že je 

rozteč montážních otvorů na klipu a v panelu odlišná, 

přimontujte nejprve vrut do již vyvrtaného otvoru, poté vytvořte 

šroubovákem a vrutem otvor nový. Dbejte však na to, aby byl 

nový otvor ve stejné ose s ostatními vruty (otvory). 

 

Následně vyřízněte otvor ve stropu.  Pro panel 60x60cm se 

doporučuje otvor veliký cca 57x57cm, velikost otvoru si však 

přeměřte po montáži připevňovacích klipů. Otevřete pružiny 

klipů směrem vzhůru a panel vložte do vyříznutého otvoru ve 

stropu. 

Společnost Solight Holding, s.r.o. neručí za jakékoliv poškození majetku neodborným způsobem montáže. 

 

 

SK Návod na použitie montážnych klipov Solight WO903 

 

 Montážne klipy sú určené pre montáže LED panelov od rozmery 60x60cm (595x595mm) do stropných 

podhľadov. 

 

Postup montáže 

 

Pripevnite montážne klipy k panelu pomocou skrutiek/vrutov  

umiestnených v LED panelu. Klipy umiestnite cca 5 -10cm od 

rohu panela. Pre montáž každého klipu je potrebné 

vymontovať vždy 2 skrutky. Na otvory po vymontovaných 

skrutkách priložte montážny klip tak, aby sa montážne otvory 

na klipe a panelu vzájomne prekrývali. Potom vruty 

skrutkovačom namontujte späť. V prípade, že je rozstup 

montážnych otvorov na klipe a v paneli odlišný, primontujte 

najprv skrutku do už vyvŕtaného otvoru, potom vytvorte 

skrutkovačom a skrutkou otvor nový. Dbajte však na to, aby 

bol nový otvor v rovnakej osi s ostatnými vrutmi (otvory).  

 

Následne vyrežte otvor v strope. Pre panel 60x60cm sa 

odporúča otvor veľký cca 57x57cm, veľkosť otvoru si však 

premerajte po montáži pripevňovacích klipov. Otvorte pružiny 

klipov smerom nahor a panel vložte do vyrezaného otvoru v strope. 

 

Spoločnosť Solight Holding, s.r.o. neručí za akékoľvek poškodenie majetku neodborným spôsobom montáže. 

 

Dovozce/Dovozca:  

Solight Holding, s.r.o. 


