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Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Před použitím si pozorně přečtěte pokyny týkající se 

obsluhy nářadí a podmínek bezpečnosti. Uchovávejte návod pro možnost pozdějšího nahlédnutí.  
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ZÁRUKA A SERVIS 

 

Návod byl přeložen z výrobní verze návodu dodané výrobcem v polském jazyce.  

 

Připojeno: 

Zařízení označené ochrannou známkou BASS POLSKA HOME LINE 

Zařízení označeno obchodním označením BH-15552 

 

I. ZÁRUKA A SERVIS  
 

Servisní středisko výrobce BASS S. C.  

Al. Krakowska 60  

05-552 Mroków, Polsko 

www.bass.pl   

e-mail: serwis@bass.pl  

 

Vyplňte prosím reklamační formulář na webové stránce 

www.serwis.bass.pl  

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

 
V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 

24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou 

činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky 

používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití. 

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím 

výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určena na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným 

(neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel 

na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus 

o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby. 

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií 

zpracování. 

Nárok na uplatnění záruky zaniká: 

1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze 

2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou 

KAXL s.r.o. 

3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen 

4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součásti 

5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby 

6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů 

7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem 

8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém 

9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení  
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URČENÍ 

 

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejích normální 

funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.) 

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly. 

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se 

o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat 

záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží 

součástí. 

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený 

datem prodeje. 

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. 

Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady. 

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, 

nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným 

zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady! 

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené 

značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných 

olejů, Vám nebudou v záruce uznány. 

 

 

II. URČENÍ  
 

Děkujeme, že jste si vybrali držák Bass Polska Home Line. Držák slouží k zavěšení ploché LCD, LED 

nebo plazmové obrazovky na zeď. Držák by měla instalovat vhodně kvalifikovaná osoba, 

která se seznámila s tímto návodem k montáži. Držák používejte pouze k určenému účelu. 

Před montáži se ujistěte, že hmotnost televizoru nepřesahuje přípustnou hmotnost zatížení držáku. 

Dodané upevňovací prvky jsou určeny pro stěny z masivního dřeva, cihel nebo betonu, 

nebo na masivní dřevěné sloupy s dokončovací vrstvou ne hrubší než 3 mm. V případě stěn z jiných 

materiálů, např. dutých cihel, se poraďte s montérem nebo odborníkem ze železářství. 

 

 

III. INFORMACE O DRŽÁKU 
 

Model      BH-15552 

Velikost televizoru    32"- 55"  

Maximální hmotnost TV   31,8 kg  

VESA max.     400x400 mm  

Nastavení otáčení    180°  

Nastavení náklonu    +80° až -50°  

Nastavitelná vzdálenost od stěny  53 ~ 499 mm  
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ROZMĚRY 

 

IV. ROZMĚRY  

 
 

 

V. NÁŘADÍ POTŘEBNÉ K MONTÁŽI   
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MONTÁŽ 

 

VI. MONTÁŽ  
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MONTÁŽ 

 

 
 

 


