
Model střední EAN: 7 350 073 731 114
   Model velký EAN: 7 350 073 731 121 

M otočný stolní držák VESA

Vhodné pro LCD, či TFT obrazovky: ve vel. 32 – 42“

VESA: 100x100, 200x100, 200x200,300x200, 300x300,

400x200, 400x400mm

Úhel natočení: - 30°- + 30°

Max. nosnost: 30 kg

Střední Model

 

Vhodné pro LCD, či TFT obrazovky: ve vel. 46 – 60“

VESA: 200x200, 300x200, 300x300,400x200, 400x400, 

500x300, 600x400mm

Úhel natočení: - 30°- + 30°

Max. nosnost: 40 kg

Velký model
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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. 

ZÁRUČNÍ LIST

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

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

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.
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UPOZORNENIE!
Vaše plazma, LCD, TV, projektor, plátno alebo iné HiFi zariadení môže 
predstavovať značnú hmotnosť.
Ak sú skrutky súčasťou balenia, uistite sa, že sú vhodné pre vašu skladbu steny, 
stropu či podlahy.
Ak priložené skrutky nie sú vhodné, nahraďte ich vhodnými.

V prípade, že nerozumiete pokynom manuálu, kontaktujte kvalifikovaného 
technika.

Pozn .: Originál manuálu pochádza z prekladu anglického jazyka.
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UPOZORNĚNÍ!
Vaše plazma, LCD, TV, projektor, plátno nebo jiné HiFi zařízení může 
představovat značnou hmotnost.
Pokud jsou šrouby součástí balení, ujistěte se, že jsou vhodné pro vaši skladbu 
zdi, stropu či podlahy. 
Pokud přiložené šrouby nejsou vhodné, nahraďte je vhodnými.

V případě, že nerozumíte pokynům manuálu, kontaktujte kvalifikovaného 
technika. 

Pozn.: Originál manuálu pochází z překladu anglického jazyka. 
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Před zahájením instalace vždy zkontrolujte potřebnou hloubku všech otvorů.

Varování!

A:

x4 x4 x4 x4 x4

B: C: D: E:

x4

F:

x4

G: I:

x3

H:

x3

J:3/4/5mm K:

x3
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Pozn.: K x3 pouze pro velké modely
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*Volitelně

F/G*
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Pozn.: pouze pro velké modely
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Stockholm, Švédsko
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