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Informacje ogólne 

 

 Przed pierwszym użyciem produktu należy przeczytać i przestrzegać niniejszą instrukcję obsługi. 

 Przed pierwszym użyciem urządzenia należy zwrócić uwagę, aby całkowicie naładować baterię. 

 Należy unikać silnych uderzeń sprzętu. 

 Nie należy używać urządzenia w ekstremalnie zimnych, gorących, wilgotnych lub zakurzonych 

obszarach. Nie należy również wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

 W pobliżu produktu nie wolno stawiać otwartych źródeł ognia, jak np. palące świeczki. 

 Należy częściej zabezpieczać dane, aby uniknąć ewentualnej utraty danych. 

  Należy unikać użytkowania w silnie namagnesowanych polach. 

 Nie należy obsługiwać urządzenie mokrymi rękoma. 

 Urządzenie należy chronić przed wilgocią. Jeżeli wilgoć przedostanie się do urządzenia, należy je 

niezwłocznie wyłączyć, następnie wyczyścić i wysuszyć. 

 Aby wyczyścić urządzenie, nie należy stosować wody ani żadnych środków chemicznych. Do tego celu 

należy używać tylko suchy ręcznik. 

 Nie odpowiadamy za szkody lub utratę danych w przypadku nieprawidłowej czynności, błędnej obsługi, 

własnoręcznej naprawy urządzenia lub samowolnej wymiany baterii. 

 Urządzenia nie należy rozkładać na jego czynniki pierwsze, oraz nie należy próbować naprawiać 

urządzenia na własną rękę, gdyż w tym wypadku gwarancji straci ważność. 

 Nie należy blokować ani zakrywać otworów produktu. 

 Niniejszy produkt przeznaczony jest tylko do użytku prywatnego i nie wolno używać go do celów 

komercyjnych lub przemysłowych. 

 Nie należy wkładać żadnych przedmiotów, które nie są przewidziane do użytku, w otwory produktu. 

 Szkody powstałe w wyniku niewłaściwej obsługi lub zignorowania ostrzeżeń lub informacji zawartych w 

niniejszej instrukcji obsługi, nie będą pokryte przez gwarancję. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

OSTRZEŻENIE: Przedłużone obciążenie słuchu poprzez zbyt głośne 

odtwarzanie muzyki może prowadzić do tymczasowych lub stałych uszkodzeń 

słuchu lub utraty słuchu. Nie zaleca się używanie odtwarzacza filmów Video w 

ruchu ulicznym. Może to doprowadzić do tego, że słuchacz nie będzie uważał na  

potencjalne niebezpieczeństwa, jak np. zbliżające się pojazdy. 

 

 

 

 . 
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1. Widok urządzenia

2. Zawartość opakowania

Proszę sprawdzić zawartość opakowania pod kątem kompletności. 

 Odtwarzacz mp3 Intenso Video Player

 Słuchawki stereo

 Karta Micro SD

 Płyta CD z oprogramowaniem konwertującym (format AVI)

 Kabel USB

 Instrukcja obsługi

1. Włącznik / wyłącznik

2.  Przycisk strzałka 
cofnij 

3. Przycisk głośności (+)

4. Przycisk wstecz

5. Przycisk play / pauza

6.  Złącze mini USB 

7. Wejście na słuchawki

8. Przycisk głośności (-)

9. Przycisk dalej

10. Przycisk M (menu)

11. gniazdo do karty Micro
SD 
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3. Podłączanie do komputera 

Aby dokonać wymiany danych pomiędzy waszym odtwarzaczem a komputerem, można 

podłączyć odtwarzacz w łatwy sposób z komputerem za pomocą dołączonego kabla USB. 

 

 

 

 

 

a) Podłączenie urządzenia 

 

Aby podłączyć odtwarzacz z komputerem, należy włożyć wtyczkę USB 2.0 kabla USB w 

wolny port USB włączonego komputera i połączyć wtyczkę mini USB kabla z 

odtwarzaczem. Odtwarzacz zostanie rozpoznany jako nośnik wymiany danych i jest 

gotowy do przesyłania danych z komputerem. 

Teraz można bardzo łatwo przesłać wybrane pliki poprzez „Drag and Drop” lub „kopiuj i 

wklej” z komputera na odtwarzacz (lub z odtwarzacza na komputer). 

 

b) Odłączenie urządzenia 

 

Przed wyciągnięciem kabla USB należy przede wszystkim rozłączyć łącze danych 

pomiędzy urządzeniami! 

W tym celu należy przytrzymać klawisz  przez 1 – 2 sekund. Wyświetlacz pokaże 

aktualny stan baterii i łącze danych zostanie rozłączone. Jeśli używasz komputera z 

systemem Windows (XP lub wersja wyższa), odtwarzacz można usnąć bezpośrednio 

poprzez komputer. W tym celu należy kliknąć na symbol „bezpieczne usuwanie sprzętu” 

znajdujący się na pasku zadań Windows.  

Odtwarzacz Video Scooter należy wyciągnąć i postępować zgodnie z ewentualnymi 

poleceniami komputera, aż do momentu potwierdzenia skutecznego zakończenia procesu.  

Jeśli korzystasz z systemu Mac, odtwarzacz można łatwo rozłączyć, przeciągając ikonkę 

odtwarzacza do symbolu kosza na usunięte pliki. 

Na końcu można bezpiecznie usunąć kabel USB z odtwarzacza oraz komputera. 

Wskazówka: Nie należy usuwać odtwarzacza z komputera, jeżeli pliki przesyłane są 

jeszcze pomiędzy urządzeniami. Może doprowadzić to do utraty danych lub uszkodzenia 

nośnika danych. 
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4. Bateria 

 

Odtwarzacz posiada wbudowaną na stałe baterię wewnętrzną. Przed pierwszym użyciem 

urządzenia należy zwrócić uwagę, aby bateria była całkowicie naładowana. Proces ten 

trwa z reguły do 3 godzin. 

 

 

 

Bateria całkowicie naładowana 

a) Ładowanie bateri: 

Baterię ładuje się podłączając odtwarzacz poprzez złącze USB z komputerem. Aby 

naładować baterię, należy podłączyć urządzenie kablem USB do komputera. Proces 

ładowania załącza się automatycznie. Pojawia się symbol połączenia (Connect) na 

wyświetlaczu urządzenia.  

 

 

 

 

 

 

 

b) Stan baterii: 

Naciśnij przycisk  Play/Pause na 1-2 sekund, aby wyświetlić aktualny stan baterii. Na 

wyświetlaczu pojawi się symbol baterii. Jeżeli bateria naładowana jest w pełni, pojawi się 

bateria zielona. Jeżeli bateria znajduje się jeszcze w fazie ładowania, proces ten 

przedstawiony będzie przy pomocy animacji ładowania. 

 

 

 

Wskazówka: Dla optymalnej wydajności należy regularnie ładować baterię. W 

przeciwnym wypadku, baterię należy ładować całkowicie przynajmniej raz w miesiącu. 
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c) Używanie podczas procesu ładowania baterii : 

Można korzystać z odtwarzacza w trakcie procesu ładowania baterii. W tym celu naciśnij 

po prostu kolejny raz na przycisk  Play/Pause a urządzenie zmieni wyświetlanie statusu 

ładowania na menu główne.  

 

Również w trakcie używania można podejrzeć aktualny stan ładowania baterii, który 

przykładowo podczas odtwarzania muzyki wyświetlany jest w stopniach w prawym górnym 

rogu. Jeżeli bateria jest w pełni naładowana, wówczas wyświetlają się wszystkie trzy pola. 

Jeżeli bateria znajduje się jeszcze w fazie ładowania, pokazuje się poniższa animacja. 

   

  

     

       0 – 33%         34 – 66 %               67 – 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskazówka: Jeżeli przejdzie sie do widoku stanu baterii lub używa się podłączonego do 

komputera urządzenia, wymiana danych z komputerem nie będzie możliwa. Aby 

ponownie móc przesyłać dane, należy ponownie połączyć odtwarzacz z komputerem. 
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5. Obsługiwanie

 

 

a) Obsługiwanie ogólne

(1) Włączanie i wyłączanie odtwarzacza 

Włącznik/wyłącznik znajdujący się po lewej stronie urządzenia należy przesunąć do pozycji 

„ON”. Następnie należy przytrzymać przycisk  Play/Pause na około 3 sekundy, aby włączyć 

odtwarzacz. Aby wprawić urządzenie w tryb oczekiwania standby, należy ponownie 

przytrzymać przycisk  Play/Pause na około 3 sekundy. Aby wyłączyć zupełnie urządzenie, 

należy przesunąć przycisk znajdujący się po lewej stronie odtwarzacza do pozycji „OFF”.    

Wskazówka: niniejszy odtwarzacz posiada funkcję oszczędzania energii. Urządzenieie

wyłączy się automatycznie, jeżeli nie będzie używane więcej niż 10 minut. 

(2) Blokada klawiszy 

Aby zapobiec niechcianemu wprowadzaniu danych, odtwarzacz posiada blokadę klawiszy. W 

tym celu należy po prostu nacisnąć jednocześnie przycisk  Play/Pause oraz przycisk M. 

Jako potwierdzenie zablokowania wyświetli się zamknięta kłódka. W celu odblokowania 

należy ponownie nacisnąć jednocześnie przycisk  Play/Pause oraz przycisk M. Jako 

potwierdzenie odblokowania wyświetli się otwarta kłódka. 

 Wskazówka: Należy zwrócić uwagę na to, czy karta micro SD jest włożona do 

odtwarzacza! 
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(3) Menu główne 

Po włączeniu odtwarzacza pojawi się menu główne. Składa się ono z sześciu różnych 

punktów menu (muzyka, video, aparat, nagrywanie, eksplorator plików i ustawienia). 

 Muzyka  Video  Aparat 

  Nagrywanie   Pliki  Ustawienia 

(4) Sterowanie 

Za pomocą przycisków  dalej oraz  wstecz można przechodzić przez różne menu. Za 

pomocą przycisku  Play/Pause można otworzyć wybrany punkt menu lub rozpocząć 

wybraną funkcję. Naciśnij krótko przycisk  strzałki cofnij, aby przejść do poziomu 

wstecz. Naciśnij przycisk  strzałki cofnij i przytrzymaj na około 1 – 2 sekund, aby 

bezpośrednio przejść ponownie do menu głównego. 
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b) Muzyka 

 

(1) Odtwarzanie 

Przejdź z menu głównego do punktu menu Music i zatwierdź swój wybór za pomocą 

przycisku  Play/Pause. Otworzy się ekran odtwarzania i odtwarzanie rozpocznie się 

automatycznie. 

Aby zrobić przerwę w odtwarzaniu lub ponownie kontynuować odtwarzanie, wciśnij za 

każdym razem przycisk  Play/Pause. Aby przeskoczyć o jeden utwór do przodu lub do 

tyłu, należy nacisnąć przycisk   dalej lub  wstecz. Aby przewinąć dany utwór do 

przodu lub do tyłu, należy po prostu przytrzymać te przyciski. Aby regulować głośność 

należy nacisnąć przycisk (+) lub przycisk (-).  

 

(2) Widok folderów 

Aby przejść z ekranu odtwarzania do widoku folderów, należy nacisnąć przycisk  

strzałki cofnij. Za pomocą przycisków  dalej lub  wstecz, można przeglądać pliki i 

foldery. Wybrany plik muzyczny należy zatwierdzić przyciskiem  Play/Pause, wówczas 

zostanie on odtworzony. Jeżeli tym przyciskiem zatwierdzi się dany folder, zostanie on 

otworzony. Za pomocą przycisku  strzałki cofnij, można przejść do następnego 

wyższego poziomu struktury folderów, aż do powrotu do menu głównego. 

Aby skasować plik, należy przejść w widoku folderów do wybranego pliku i nacisnąć 

przycisk M. Proces ten należy zatwierdzić przyciskiem  Play/Pause, aby ostatecznie 

usunąć dany plik. 
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(3) Pętla A-B 

Przy pomocy niniejszego odtwarza możliwe jest wybranie dowolnego okresu czasu utworu 

muzycznego i odtwarzać go stale w pętli.   

Podczas odtwarzania utworu muzycznego wciśnij przycisk M, aby ustalić punkt 

rozpoczęcia (A) pętli odtwarzania. Następnie ponownie wciśnij przycisk M, aby ustalić 

punkt końcowy (B) pętli. Wybrany okres czasu odtwarzany będzie w pętli. 

c) Video

(1) Odtwarzanie 

Przejdź w menu głównym do punktu menu Movie i zatwierdź swój wybór za pomocą 

przycisku  Play/Pause. Otworzy się widok folderów. Za pomocą przycisków  dalej lub 

 wstecz wybierz plik video, który ma być odtworzony i zatwierdź swój wybór przyciskiem 

 Play/Pause. Video włącza się automatycznie.   

Aby zrobić przerwę w odtwarzaniu lub ponownie kontynuować odtwarzanie, wciśnij za 

każdym razem przycisk  Play/Pause. Aby przeskoczyć o jeden utwór do przodu lub do 

tyłu, należy nacisnąć przycisk   dalej lub  wstecz. Aby przewinąć dany utwór do 

przodu lub do tyłu, należy po prostu przytrzymać te przyciski. Aby regulować głośność 

należy nacisnąć przycisk (+) lub przycisk (-).  

Wskazówka: W celu uzyskania więcej możliwości konfiguracji należy w menu głównym 

otworzyć punkt menu Setup [konfiguracja]. 

Wskazówka: Aby odtwarzać filmy video na tym odtwarzaczu, przetworzyć je do formatu 

AVI dostosowanego do niniejszego odtwarzacza za pomocą załączonego 

oprogramowania konwertującego. 
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(2) Widok folderów 

Aby przejść z ekranu odtwarzania do widoku folderów, należy nacisnąć przycisk  

strzałki cofnij. Za pomocą przycisków  dalej lub  wstecz, można przeglądać dostępne 

pliki i foldery. Wybrany plik video należy zatwierdzić przyciskiem  Play/Pause, wówczas 

zostanie on odtworzony. Jeżeli tym przyciskiem zatwierdzi się dany folder, zostanie on 

otworzony. Za pomocą przycisku  strzałki cofnij, można przejść do następnego 

wyższego poziomu struktury folderów, aż do powrotu do menu głównego. 

Aby skasować plik, należy przejść w widoku folderów do wybranego pliku i nacisnąć 

przycisk M. Proces ten należy zatwierdzić przyciskiem  Play/Pause, aby ostatecznie 

usunąć dany plik 

 

d) Aparat 

 

 

(1) Odtwarzanie 

Przejdź w menu głównym do punktu menu Photo i zatwierdź swój wybór za pomocą 

przycisku  Play/Pause. Otworzy się widok folderów. Za pomocą przycisków  dalej lub 

 wstecz wybierz plik zdjęć, który ma być odtworzony i zatwierdź swój wybór przyciskiem 

 Play/Pause. Pojawi się wybrane zdjęcie. W celu rozpoczęcia lub też zatrzymania 

automatycznego odtwarzania zdjęć, naciśnij za każdym razem przycisk  Play/Pause.  

 

(2) Widok folderów 

Aby przejść z ekranu odtwarzania do widoku folderów, należy nacisnąć przycisk  

strzałki cofnij. Za pomocą przycisków  dalej lub  wstecz, można przeglądać pliki i 

foldery. Wybrany plik należy zatwierdzić przyciskiem  Play/Pause, wówczas zostanie on 

odtworzony. Jeżeli tym przyciskiem zatwierdzi się dany folder, zostanie on otworzony. Za 

pomocą przycisku  strzałki cofnij, można przejść do następnego wyższego poziomu 

struktury folderów, aż do powrotu do menu głównego. 

 

 



Strona 13 z 18 - PL 

Aby skasować plik, należy przejść w widoku folderów do wybranego pliku i nacisnąć 

przycisk M. Proces ten należy zatwierdzić przyciskiem  Play/Pause, aby ostatecznie 

usunąć dany plik. 

e) Funkcja nagrywania

(1) Nagrywanie 

Przejdź w menu głównym do punktu menu Record i zatwierdź swój wybór za pomocą 

przycisku  Play/Pause. W tym momencie odtwarzacz jest gotowy do rozpoczęcia 

rejestracji dźwięków poprzez zintegrowany mikrofon. W tym celu naciśnij po prostu 

przycisk  Play/Pause. Na wyświetlaczu będzie pokazana bieżąca rejestracja. W celu 

zatrzymania bieżącego zapisu lub ponownej kontynuacji, należy ponownie nacisnąć 

przycisk   Play/Pause. W trakcie nagrywania wciśnij przycisk M, aby zapisać daną 

rejestrację. Za pomocą przycisku  strzałki cofnij przejdź ponownie do menu głównego; 

bieżąca rejestracja zostanie zapisana automatycznie. 

Wskazówka: W celu uzyskania więcej możliwości konfiguracji należy w menu głównym 

otworzyć punkt menu Setup [konfiguracja]. 

Wskazówka: Nagrane pliki (format .wav) można znaleźć w folderze „VOICE“ poprzez 

eksploratora plików. Jeśli nie ma wystarczającego miejsca w pamięci, by zapisać dane 

nagranie, odtwarzacz zwróci na to uwagę przekazując informację „pamięć pełna!” 
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(2) Odtwarzanie 

Przejdź w menu głównym do punktu menu File Explorer i zatwierdź swój wybór za pomocą 

przycisku  Play/Pause. Wybierz teraz folder VOICE. Wyświetlą się wszystkie dotychczas 

wykonane nagrania chronologicznie. Najedź na wybrany plik i rozpocznij odtwarzanie za 

pomocą przycisku  Play/Pause. Za pomocą przycisku  strzałki cofnij przejdź z 

powrotem do menu głównego.  

 

f) Eksplorator plików 

 

 

Przejdź w menu głównym do punktu menu File Explorer i zatwierdź swój wybór za pomocą 

przycisku  Play/Pause. Wyświetli się główny folder karty pamięci. Za pomocą przycisków 

 dalej lub  wstecz, można przeglądać pliki i foldery. Wybrany plik należy zatwierdzić 

przyciskiem  Play/Pause, wówczas zostanie on odtworzony. Jeżeli tym przyciskiem 

zatwierdzi się dany folder, zostanie on otworzony. Za pomocą przycisku  strzałki cofnij, 

można przejść do następnego wyższego poziomu struktury folderów, aż do powrotu do 

menu głównego. 

Aby skasować plik, należy przejść w widoku folderów do wybranego pliku i nacisnąć 

przycisk M. Proces ten należy zatwierdzić przyciskiem  Play/Pause, aby ostatecznie 

usunąć dany plik. 

 

Wskazówka: W celu uzyskania więcej możliwości konfiguracji należy w menu głównym 

otworzyć punkt menu Setup [konfiguracja]. 

 

Wskazówka: Inofrmacje o niewykorzstanej lub zajętej pamięci, jak również całkowitego 

stanu zapisu używanej karty pamięci można uzyskać w folderze Setup w punkcie menu 

System a następnie w punkcie Informacja. 
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g) Ustawienia

W menu głównym najedź na punkt menu Setup i zatwierdź swój wybór przyciskiem 

Play/Pause.  

(1) Muzyka 

W punkcie menu Musik dostępne są następujące możliwości ustawień: 

i. Tryb odtwarzania

W tym miejscu można określić wybrany tryb odtwarzania. 

Odtwarzanie jednorazowe 
utworu 

Odtwarza wybrany utwór jeden raz i zatrzymuje 
odtwarzanie. 

Powtarzanie odtwarzania 
utworu 

Wybrany utwór odtwarzany jest powtórnie. 

Odtwarzanie folderu 
jednorazowe 

Odtwarza wszystkie utwory w wybranym folderze 
jednorazowo a następnie zatrzymuje odtwarzanie. 

Odtwarzanie folderu 
powtórnie 

Powtarza wszystkie utwory z bieżącego folderu. 

Wszystkie utwory 
jednorazowo 

Wszystkie utwory odtwarzane będą jednorazowo. 

Powtórzenie wszystkich 
utworów 

Powtarza odtwarzanie wszystkich dostępnych 
utworów. 

Intro Zagranie pojedyńczych utworów. 

ii. Odtwarzanie przypadkowe

Tutaj można aktywować lub deaktywować przypadkowe odtwarzanie wszystkich plików z 

piosenkami. 

iii. Equalizer

W tym miejscu można wybrać swój ulubiony tryb equalizer. Do wyboru dostępne są tryby 

Normalny, Rock, Pop, Klasyczny, Bas i Jazz. 
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(2) Nagrywanie 

W punkcie menu Nagrywanie można określić jakość nagrywania. Do dyspozycji jest wybór 

pomiędzy jakością normalną (32 KBPS) i jakością wysoką (64 KBPS). Należy pamiętać, że 

wysoka jakość zabiera więcej miejsca w pamięci. 

(3) Aparat 

W punkcie menu Aparat można określić czas trwania wyświetlania automatycznego 

pokazu zdjęć. Do dyspozycji jest wybór pomiędzy: 2 s, 4 s, 6 s, 8 s, oraz 10 s.  

(4) Wyświetlacz 

W punkcie menu Wyświetlacz znajdują się następujące możliwości ustawień: 

i. Czas trwania oświetlenia

W tym miejscu można określić, jak długo powinien świecić się wyświetlacz. Do dyspozycji 

jest wybór pomiędzy 5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 30 s oraz zawsze.  

ii. Jasność

W tym miejscu można ustalić jasność oświetlenia wyświetlacza w 5 stopniach. 

iii. Tryb eco

Jeśli tryb Eco zostanie aktywowany, wówczas wyświetlacz wyłączy się całkowicie po 

ustawionym domyślnie czasie. Gdy tryb Eco jest wyłączony, wówczas wyświetlacz po 

ustawionym domyślnie czasie świeci się stale na najniższym stopniu. Należy pamiętać, że 

to znacznie zmniejsza żywotność baterii. 

(5) Sleep Timer 

W punkcie menu sleep timer można określić przedział czasu, po upływie którego 

urządzenie wyłącza się automatycznie. Do wyboru jest Wyłączony (urządzenie nie 

wyłącza się automatycznie), 10 min, 15 min, 30 min, 60 min, oraz 120 min. 
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(6) Język 

W punkcie menu język można wybrać jeden z ośmiu domyślnie zainstalowanych języków. 

Można wybrać spośród języków angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, włoski, 

portugalski, polski i rosyjski. 

 

(7) System 

W punkcie menu System dostępne są następujące możliwości ustawień: 

i. Informacja 

Tutaj można otrzymać informacje o wersji oprogramowania firmowego (sprzętowego) 

odtwarzacza, o całkowitym będącym do dyspozycji miejscu w pamięci, o wykorzystanej 

pojemności pamięci (U:) i o wolnej pojemności pamięci (F:) dostępnej na karcie pamięci. 

ii. Ustawienia fabryczne 

Zatwierdzając tę opcję można zresetować odtwarzacz przywracając go do ustawień 

fabrycznych. 

 

6. Karta Micro SD  

Niniejszy odtwarzacz nie posiada żadnej wewnętrznej pamięci. Odtwarzacz dostarczany 

jest z wbudowaną kartą pamięci o pojemności wykazanej na opakowaniu. Odtwarzacz 

przy istniejącym połączeniu USB może być rozpoznany przez komputer, tylko jeśli 

włożona jest karta pamięci. Wspomagane są karty pamięci o pojemności aż do 64 GB. 
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7. Dane techniczne

Wymiary 88 mm (wys.) x 41 mm (szer.) x 9.0mm (głęb.) 

Waga ~30 gr. 

LCD 
4,4 cm (1.8 Zoll) wyświetlacz kolorowy, rozdzielczość: 128 x 160 
Pikseli 

Połączenie z komputerem USB 2.0 (PC) | mini USB złącze (Player) 

Bateria 

Nadająca się do powtórnego naładowania bateria Li-Polimer, 
Wydajność: 150mAh 

Odtwarzanie muzyki: ~ 12 godzin (MP3 Musik w trybie 
energooszczędnym) 

Zakres częstotliwości 20Hz do 20000Hz 

SNR > 70dB 

Format utworów 
muzycznych 

MP3 / WMA 32 – 320kbps 

Format filmów video AVI 160 x 120 Pikseli 

Format nagrywania WAV z 32 lub 64 KBPS 

Format zdjęć JPEG / BMP 

Temperatura robocza 0 do 40 stopni Celsjusza 

System operacyjny Windows XP / Vista / Win7 / Win8, Mac 9.2 lub wyższy 

Wyłączenie odpowiedzialności 

W każdym momencie można dokonywać zmian w oprogramowaniu firmowym i / lub 

sprzętowym, bez wcześniejszej zapowiedzi. W związku z tym możliwe jest, że części 

instrukcji, dane techniczne i rysunki zawarte w niniejszej dokumentacji mogą lekko 

odbiegać od produktu, który został zakupiony. Wszystkie opisane w niniejszej instrukcji 

punkty służą tylko w celu objaśnienia i nie muszą zawsze zgadzać się z konkretną 

sytuacją. Na podstawie niniejszej instrukcji obsługi nie przysługuje prawo do wysuwania 

roszczeń prawnych.   

Usuwanie sprzętów elektrycznych 

Oznaczone tym symbolem urządzenia podlegają przepisom europejskiej dyrektywy 

2002/96/WE. 

Wszystkie urządzenia elektryczne i elektronicznie powinny być usuwane oddzielnie od 

odpadów i śmieci z gospodarstw domowych tylko przez przewidziane do tego celu placówki 

państwowe.  

Dzięki usuwaniu urządzeń elektrycznych i elektronicznych zgodnie z przepisami unika się 

powstaniu szkód w środowisku naturalnym.   




