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INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu

001762670

Odtwarzacz CD dla dzieci X4 Tech 701657
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Instrukcja obsługi | Bobby Joey Jam Box |
Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego produktu i życzymy przyjemnego i
udanego użytkowania.

Informacje o tej instrukcji obsługi
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania
produktu.
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Dlatego też, dla własnego bezpieczeństwa i skutecznego użytkowania, prosimy o dokładne
przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed montażem i użyciem produktu. Prosimy o zachowanie
niniejszej instrukcji obsługi w celach informacyjnych. W przypadku przekazania produktu
komukolwiek innemu prosimy o przekazanie również instrukcji obsługi.
Odpowiedzialność
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne lub obrażenia ciała
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nieprzestrzeganiem instrukcji zawartych w niniejszej
instrukcji obsługi i porad dotyczących bezpieczeństwa. W takich przypadkach wszelkie roszczenia z
tytułu gwarancji są nieważne!
Przeznaczenie
X4-TECH Bobby Joey Jam Box jest przeznaczony do odtwarzania muzyki z płyt Audi-CD, pamięci USB,
kart SD, a także przez Bluetooth i Line-In w pomieszczeniach. Urządzenie jest wyposażone w funkcję
pamięci, która zapamiętuje ostatnio odtwarzaną pozycję ścieżki. Dzieci mogą śpiewać do swoich
ulubionych piosenek za pomocą dołączonych mikrofonów, które wzmacniają ich głos przez głośniki.
Urządzenie nie posiada funkcji nagrywania. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem jest określone w
instrukcji obsługi oraz w przestrzeganiu urządzenia i ostrzeżeniach zawartych w niniejszej instrukcji
obsługi. Ten produkt nie nadaje się do użytku komercyjnego.
Informacje ogólne
Wszystkie wymienione nazwy firm i produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi na podstawie
praw ich właścicieli.
© Wszelkie prawa zastrzeżone.
Treść niniejszej instrukcji obsługi może różnić się od produktu. Jeśli tak, zapoznaj się z dodatkowymi
instrukcjami w opakowaniu.
Ze względów bezpieczeństwa i licencji CE nie wolno modyfikować tego urządzenia w jakikolwiek
sposób i / lub używać go do funkcji innych niż przeznaczenie.
Hasła ostrzegawcze

UWAGA! Wysokie ryzyko! Nieprzestrzeganie tego przepisu może spowodować zagrożenie życia lub
zdrowia fizycznego.

OSTRZEŻENIE! Średnie ryzyko! Nieprzestrzeganie tego przepisu może spowodować szkody
materialne.
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INFORMACJA Niskie lub żadne ryzyko! Fakty, których należy przestrzegać podczas użytkowania tego
produktu zgodnie z przeznaczeniem.
Przewodnik bezpieczeństwa

UWAGA!
Zasilacz nie jest zabawką!

UWAGA! Niebezpieczeństwo uszkodzenia słuchu!
Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie słuchaj muzyki przy maksymalnej głośności przez długi czas.

UWAGA! Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia. Niebezpieczeństwo uduszenia się małymi
częściami. Niebezpieczeństwo uduszenia przez długie przewody. Zabawka musi być przechowywana
w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3 lat!

UWAGA! Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej!
»» Produkt nie może być wystawiany na działanie wysokich lub niskich temperatur. Nie wystawiać
produktu na intensywne działanie promieni słonecznych, otwartego ognia lub innych źródeł ciepła:
Temperatura przechowywania: 0 ° C do 40 ° C; Temperatura pracy: od 0 ° C do 40 ° C.
»» To urządzenie jest wyposażone w zintegrowaną baterię. Baterie i akumulatory należy
przechowywać poza zasięgiem dzieci. Wyciekające lub uszkodzone baterie mogą spowodować
oparzenia kwasem, jeśli wejdą w kontakt ze skórą.
»» Naładuj całkowicie akumulator przed przechowywaniem oraz co 6 miesięcy, gdy produkt nie jest
używany.
»» Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia całkowicie naładuj akumulator (ok. 4 godziny).
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Wiązka laserowa

OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo spowodowane promieniami laserowymi! To urządzenie zostało
sklasyfikowane jako urządzenie laserowe klasy 1! Promienie laserowe mogą spowodować
nieodwracalne uszkodzenie oczu!
»» Nie patrz w wiązkę lasera!
»» Ten odtwarzacz CD jest urządzeniem laserowym klasy 1 i emituje widzialne / niewidoczne wiązki
laserowe, które mogą prowadzić do narażenia na niebezpieczne promieniowanie.
»» W przypadku pominięcia blokady bezpieczeństwa przy otwartej drzwiczkach odtwarzacza CD z
urządzenia będą emitowane niewidoczne promienie lasera.
»» Nigdy nie dotykaj soczewki lasera.

Poniższe odniesienia / uwagi dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń służą nie tylko ochronie produktu,
ale także ochronie bezpieczeństwa i zdrowia użytkownika. Przeczytaj uważnie wszystkie poniższe
instrukcje.
»NIGDY nie pozwalaj nikomu, a zwłaszcza dzieciom, wkładać przedmiotów do otworów, szczelin lub
otworów tego urządzenia. Może to spowodować śmierć w wyniku porażenia prądem. Urządzenie
może być otwierane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika serwisu.
»» Nigdy nie zostawiaj opakowania leżącego bez nadzoru - może to stać się niebezpieczną zabawką
dla dzieci i / lub zwierząt domowych i prowadzić do poważnych obrażeń, np. uduszenie.
»» Nie blokuj wentylacji tego urządzenia. Upewnij się, że żadne zasłony, gazety, meble ani żadne inne
przedmioty nie blokują systemu wentylacji tego urządzenia. Przegrzanie może spowodować poważne
uszkodzenie urządzenia oraz zmniejszyć jego wydajność i żywotność.
»» Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Upewnij się, że
urządzenie nie jest narażone na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, takich jak grzejniki lub otwarty
ogień.
»» Skontaktuj się z technikiem serwisowym, jeśli istnieje jakikolwiek powód, aby przypuszczać, że
działanie lub bezpieczeństwo urządzenia zostały obniżone. Prosimy o przestrzeganie dodatkowych
informacji dotyczących bezpieczeństwa, które znajdują się w poszczególnych rozdziałach niniejszej
instrukcji obsługi. W przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania tego urządzenia lub w
przypadku pytań, które nie zostały wyjaśnione w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszą
infolinią techniczną lub serwisantem w celu uzyskania dalszych informacji.
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»» Do ładowania urządzenia należy używać wyłącznie dołączonego zasilacza.

Specyfikacja techniczna
Zasilanie……………………………………………………………………………………………..… Akumulator 2.000 mAh 5V 2A
Zasilacz AC / DC ………………………………………………………………………………………………………….... 5V 2A DC USB
Wymiary ………………………………………………………………………………………………………….. 21,7 x 20,1 x 12,1 mm
Waga……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1,45 kg
Gniazdo słuchawkowe / mikrofonowe ........................................................................................ 3,5 mm
Format CD .......................................................................................... CD / CD-R / CD-RW / MP3 / WMA
Bluetooth ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 4.2
USB 1.1, 2.0, 3.0 Karta SD .... Pliki MP3; Jednostka musi być sformatowana w FAT32; Pojemności do
128 GB; 99 folderów; 8 poziomów podfolderów

Zawartość opakowania
Bobby Joey Jam Box | 2 odłączane mikrofony | Zasilacz USB GS | Kabel Line-IN | Zestaw naklejek |
podręcznik
Zasilanie
Zasilanie bateryjne
»» Urządzenie posiada wbudowany akumulator, który można ładować za pomocą dołączonego
zasilacza. Stan baterii i stan ładowania są pokazywane na wyświetlaczu LCD.
»» Jedno pełne ładowanie trwa ok. 4 godziny. Czas działania to ok. 4 godziny, w zależności od
objętości.

Akumulator można ładować tylko pod bezpośrednim nadzorem dorosłych.
Praca z zasilaczem AC / DC

To urządzenie można podłączać tylko do dostarczonego zasilacza. Użycie innego rodzaju zasilaczy
może spowodować uszkodzenie urządzenia.
»» Podłącz zasilacz do gniazda DC 5 V micro-USB. Akumulator zaczyna się ładować automatycznie.
Aktualny stan ładowania jest pokazywany na wyświetlaczu.
»» Używaj urządzenia wyłącznie z zalecanym transformatorem.
»» Odpowiednik dyrektywy CE 15.
Strona 6 z 15
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

www.conrad.pl

Niewłaściwe użytkowanie transformatora może prowadzić do porażenia prądem. Transformator
użyty do tej zabawki należy sprawdzić pod kątem uszkodzeń obudowy, złącza, kabla i innych części.
W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń transformatora nie wolno używać.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa tego urządzenia (np. Z powodu
uszkodzenia obudowy, kabli, zasilacza lub transformatora), nie należy używać urządzenia do czasu
prawidłowego usunięcia uszkodzenia.
Bateria / akumulator
OSTRZEŻENIE! Dzieci są narażone na obrażenia!

» Jeśli baterie są obsługiwane przez dzieci lub dorosłych, którzy nie są w stanie ocenić ryzyka, istnieje
ryzyko obrażeń, które mogą nawet zagrażać życiu.
»» Często zostawiaj baterie w pobliżu. Istnieje ryzyko, że połkną je dzieci lub zwierzęta. W takim
przypadku natychmiast zasięgnij pomocy medycznej.
»» Baterii nie wolno wystawiać na działanie nadmiernych temperatur, np. Bezpośrednio
nasłonecznionych, w ogniu lub w piekarniku. Istnieje ryzyko wybuchu.
»» Upewnij się, że baterie nie są zwarte. Ponadto nie można ich ładować. Istnieje ryzyko wybuchu.

Ogólne instrukcje obsługi
Włączanie / wyłączanie
Włącz urządzenie, naciskając przycisk włączania / wyłączania przez kilka sekund. Wyświetlacz
zaświeci się. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij ponownie przycisk Wł. / Wył. Na kilka sekund.
Krótkie naciśnięcie przycisku Wł. / Wył. Umożliwia przełączanie między różnymi trybami. Wyświetlacz
pokazuje aktualnie wybrany tryb:
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»» CD = odtwarzanie płyt CD
»» USB = odtwarzanie z pamięci USB
»» CARD = odtwarzanie z karty SD
»» BT
= odtwarzanie przez Bluetooth
»» LINE IN = odtwarzanie przez kabel Line In

Regulacja głośności / głośności mikrofonu / ECHO

UWAGA! Niebezpieczeństwo uszkodzenia słuchu!
Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie słuchaj muzyki przy maksymalnej głośności przez długi czas.
Obróć pokrętło regulacji w prawo, aby zwiększyć głośność / efekt ECHO. Obróć pokrętło sterujące w
lewo, aby zmniejszyć głośność / efekt ECHO.
Słuchawki
Podłączenie słuchawek przez gniazda 3,5 mm spowoduje wyciszenie głośnika. Głośność można
regulować za pomocą regulatora głośności.
CHROŃ SWOJE DZIECI PRZED UTRATĄ SŁUCHU
»» W zależności od słuchawek nagłownych lub dousznych mogą występować wysokie poziomy
głośności, które mogą prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu ze względu na zrównoważone
użytkowanie!
»» Dzieci powinny znajdować się pod stałą opieką podczas użytkowania. Upewnij się, że Twoje
dziecko korzysta z urządzenia tylko przez krótki czas i ustawione są tylko niskie poziomy głośności.
»» Określ i utrzymuj przyjemny poziom głośności. Gdy słuch przyzwyczaja się do pewnego poziomu
głośności, a głośność odbierana przez ucho ludzkie z czasem maleje, istnieje tendencja do
regularnego zwiększania głośności. Ta procedura nieuchronnie doprowadzi do uszkodzenia słuchu.
»» Im wyższy poziom głośności, tym szybciej słuch dziecka zostanie uszkodzony.
Działanie USB / SD / Line

Karty SD i pendrive'y muszą być sformatowane w FAT32! Skopiuj pliki MP3 na kartę SD lub pamięć
USB. Jeśli nie ma poprzedzonych kolejnych numerów (01_tytuł…, 02_tytuł…), pliki będą odtwarzane
w tej samej kolejności, w jakiej zostały skopiowane na nośnik.
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Podłącz pamięć USB, kartę SD lub kabel Line In do odpowiedniego złącza i naciśnij krótko przycisk On
/ Off (włączenia / wyłączenia), aby wybrać odpowiedni tryb. Następnie postępuj zgodnie z opisem od
punktu 5 w rozdziale „Odtwarzanie płyty CD”.

Uwaga dotycząca ochrony przed kopiowaniem. Zgodnie z obowiązującym prawem zabrania się
kopiowania, przekazywania, wydzierżawiania lub udostępniania jakichkolwiek materiałów
chronionych prawem autorskim bez zezwolenia posiadacza praw.
Funkcja Bluetooth
»» Włącz urządzenie, naciskając przycisk Wł. / Wył. Przez kilka sekund.
»» Włącz Bluetooth w swoim smartfonie / tablecie.
»» Naciśnij krótko przycisk wł. / Wył. Kilka razy, aż zostanie wybrany tryb Bluetooth. Na wyświetlaczu
pojawi się „BT”.

»» Przytrzymaj przycisk Bluetooth

na odtwarzaczu.

»» W tym samym czasie wyszukaj urządzenia Bluetooth na smartfonie / tablecie.
»» Przestań naciskać przycisk Bluetooth na odtwarzaczu, gdy na liście urządzeń Bluetooth pojawi się
„Jam Box”.
»» Wybierz „Jam Box”. Produkt i źródło multimediów są teraz podłączone i gotowe do gry.
»» Wybierz muzykę za pomocą smartfona / tabletu.
»» Po wyłączeniu funkcji Bluetooth należy skonfigurować nowe połączenie, aby ponownie używać
produktu, nawet jeśli oba urządzenia są nadal połączone. W tym celu naciskaj przycisk Bluetooth na
odtwarzaczu, aż połączenie zostanie ponownie zestawione.
Odtwarzanie płyt CD
»» Włącz urządzenie, naciskając przycisk Wł. / Wył. Przez kilka sekund.
»» Otwórz klapkę CD, naciskając cztery kropki na pokrywie płyty CD. Umieść płytę CD na środkowym
trzpieniu, stroną z okładką skierowaną do góry i zamknij drzwiczki CD.
»» Wybierz tryb CD, naciskając krótko przycisk Tryb.
»» Na wyświetlaczu LCD pojawi się na kilka sekund komunikat „READING”. Ze względu na pamięć
wewnętrzną rozpoczęcie odtwarzania płyt CD może zająć od 30 do 60 sekund. Następnie zostanie
wyświetlona łączna liczba ścieżek i czas pracy.
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»» Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Naciśnij , aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie
utworu. Naciśnij krótko przycisk parowania Bluetooth, aby zatrzymać odtwarzanie.
»» Ustaw głośność, obracając regulator głośności na odpowiedni poziom.
Wybór konkretnego utworu
Podczas odtwarzania możesz przeskoczyć za pomocą
utworu.

lub

do następnego lub poprzedniego

»» Wybierz utwór w trybie odtwarzania, zatrzymania lub pauzy za pomocą przycisku
rozpocznij odtwarzanie za pomocą przycisku

lub

i

.

»» Krótkie naciśnięcie przycisku
umożliwia przejście do następnego utworu. Wielokrotne
naciskanie tego przycisku umożliwia pominięcie kilku utworów aż żądany numer ścieżki pojawi się na
wyświetlaczu.
»Krótkie naciśnięcie

spowoduje powrót do początku aktualnego utworu.

»» Aby przejść do tyłu o kilka utworów, naciśnij kilkakrotnie przycisk

.

Przewijanie do przodu i do tyłu
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
lub
, aby przewijać do przodu lub do tyłu w obrębie
bieżącego utworu. Podczas tej operacji głośność zostanie wyciszona.

Funkcja książki audio
Urządzenie jest wyposażone w funkcję pamięci, która zapamiętuje ostatnio odtwarzaną pozycję
ścieżki i wznawia odtwarzanie od tego dokładnie miejsca na dowolnym używanym nośniku. Dlatego
używany nośnik może nie zaczynać się od ścieżki 1.
Tryb powtarzania
»» Naciskając przycisk Program () można przełączać między różnymi trybami odtwarzania płyt CD.
»» Naciśnij 1x (REP ONE): Bieżący utwór jest powtarzany bez końca.
»» Naciśnij 2x (REP ALL): Bieżąca płyta CD jest powtarzana bez końca.
»» Naciśnij 3x (wył.): Bieżąca płyta CD zostanie raz odtworzona w całości, a następnie zostanie
zatrzymana.
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Odtwarzanie programowe
Można zaprogramować do 20 utworów do odtwarzania w określonej kolejności.
»» Podczas odtwarzania utworu naciśnij raz przycisk parowania Bluetooth, aby zatrzymać utwór.
»» Wybierz żądany utwór

»» Naciśnij raz przycisk Program
»» Użyj przycisków

i

. Na wyświetlaczu pojawi się słowo „PROG”.

, aby wybrać żądany utwór.

»» Naciśnij ponownie przycisk Program, aby zapisać utwór.
»» Powtórz czynności 3 i 4, aby zaprogramować do 20 utworów.
»» Naciśnij przycisk odtwarzania

, aby rozpocząć odtwarzanie zaprogramowanej listy.

»» Aby powtórzyć zaprogramowane utwory, naciśnij przycisk Program podczas odtwarzania i wybierz
opcję „REP ONE” lub „REP ALL”, jak opisano w rozdziale „Tryb powtarzania”.
»» Aby usunąć zaprogramowaną listę, naciśnij dwukrotnie przycisk parowania Bluetooth. Słowo
„PROG” zniknie z wyświetlacza.
Funkcja karaoke
Urządzenie wyposażone jest w dwa równorzędne, odłączane mikrofony.
»» Włącz urządzenie.
»» Wybierz żądane źródło dźwięku i włącz je zgodnie z poprzednimi rozdziałami. Z mikrofonów
można również korzystać bez muzyki. W tym celu wybierz tryb, do którego w danej chwili nie jest
podłączone zewnętrzne źródło dźwięku lub ustaw głośność na minimum.
»» Przesuń suwak włączania / wyłączania mikrofonów w górne położenie, aby je włączyć.
»» Ustaw głośność mikrofonu, obracając pokrętło głośności mikrofonu do odpowiedniego poziomu.
»» Teraz możesz zacząć śpiewać lub mówić do mikrofonów.
»» Uchwyty mikrofonów są zanurzone w obudowie. Zaleca się wciskanie ich podczas gry.

Uważaj, aby nie umieszczać mikrofonu zbyt blisko głośnika - w przeciwnym razie może wystąpić
sprzężenie akustyczne (piski z głośników). Wyższe ustawienia głośności mikrofonu spowodują większą
czułość sprzężeń akustycznych.
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Podświetlenie świetlne LED
»» Produkt posiada zintegrowany krąg świetlny LED, który jest sterowany przyciskiem włączania
światła
.
»» Włącz urządzenie.
»» Naciśnięcie przycisku włączania światła aktywuje kółko LED:
»» Wciśnij 1x: kółko LED zaświeci się na niebiesko
»» Naciśnij 2x: kółko LED zaświeci się na zielono
»» Naciśnij 3x: kółko diod LED zaświeci się na czerwono
»» Wciśnij 4x: kółko LED jest wyłączone
Czyszczenie i konserwacja

ZAGROŻENIE! Zawsze używaj miękkiej, suchej i niestrzępiącej się szmatki do czyszczenia
zewnętrznych części urządzenia. Jeśli urządzenie jest bardzo zabrudzone, można je wyczyścić miękką
szmatką zwilżoną wodą lub łagodnym roztworem czyszczącym.
Nigdy nie używaj szorstkich lub żrących środków czyszczących (np. Alkoholu, benzyny lub
rozcieńczalników), ponieważ mogą one uszkodzić elementy sterujące, obudowę lub wszelkie
oznaczenia i etykiety znajdujące się na urządzeniu.
Obsługa płyt CD

Nie dotykaj odtwarzanej strony płyt. Trzymaj płyty za krawędzie, nie dotykając powierzchni
nagrywania, aby odciski palców nie stykały się z powierzchnią płyty. Nigdy nie przyklejaj papieru ani
nie używaj taśmy do płyt.
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Przechowywanie płyt CD
Po zakończeniu odtwarzania płyty CD należy ją schować w odpowiedniej okładce. Nigdy nie
wystawiaj dysków na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, źródeł ciepła lub wysokich
temperatur. Nigdy nie zostawiaj płyt w samochodzie wystawionym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Czyszczenie płyt CD
Odciski palców i kurz znalezione na płycie CD mogą być przyczyną niskiej jakości dźwięku. Przed
odtworzeniem płyty CD ostrożnie zetrzyj odciski palców i kurz czystą szmatką. Należy czyścić ruchem
od wewnątrz do zewnątrz.

Informacje dotyczące utylizacji
a)Produkt

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami
gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z
odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji
oddzielnie

b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i
akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.
Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.
Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie
odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm,
Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład
pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).
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Lived non food GmbH
Lived non food GmbH, wszelkie prawa zastrzeżone. Firma nie ponosi odpowiedzialności za
modyfikacje lub błędy dotyczące danych technicznych lub funkcji produktu opisanych w niniejszej
instrukcji obsługi. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek powielanie, przekazywanie, kopiowanie
lub archiwizowanie niniejszej instrukcji obsługi lub jej części, a także tłumaczenie na język obcy lub
język komputerowy jest zabronione bez wyraźnej zgody producenta. Ze względu na szybki rozwój
tych produktów nie możemy zagwarantować kompletności. Modyfikacje techniki i konfiguracji mogą
ulec zmianie w dowolnym momencie. Aby otrzymać cyfrową kopię tej instrukcji obsługi, skontaktuj
się z naszym działem serwisowym.
Warunki gwarancji i serwisu
Otrzymujesz dobrowolną 2-letnią gwarancję producenta, licząc od daty zakupu, na wady materiałowe
i produkcyjne produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Paragon
liczy się jako dowód gwarancji. W okresie gwarancji bezpłatnie usuniemy wszystkie wady
materiałowe i fabryczne. Gwarancja nie ma wpływu na ustawowe gwarancje.
Gwarancja nie obejmuje:
- w przypadku uszkodzeń powstałych po nieprawidłowym użytkowaniu
- do części / akcesoriów ulegających zużyciu, które podlegają naturalnemu zużyciu
- za wady znane klientowi w momencie zakupu
- w przypadku szkód powstałych w wyniku naprawy lub interwencji kupującego lub nieuprawnionej
osoby trzeciej
- w przypadku, gdy urządzenie było podłączone do wyższego napięcia niż podano na urządzeniu
- podczas upuszczania urządzenia lub jego pojedynczych elementów
- za niewłaściwy transport lub opakowanie
- szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej
- za nieprzestrzeganie obowiązujących środków ostrożności
- za nieprzestrzeganie instrukcji
Baterie / akumulatory nie są objęte gwarancją, ponieważ są częścią zużycia.
W przypadku roszczenia gwarancyjnego datę sprzedaży należy udokumentować paragonem lub
fakturą. Wymiany z przyczyn objętych gwarancją nie powodują przedłużenia pierwotnego okresu
gwarancji ani na samo urządzenie, ani na jakiekolwiek wymieniane elementy. W przypadku
roszczenia ważnej gwarancji jesteśmy uprawnieni do wyboru, czy naprawimy urządzenie bezpłatnie,
czy wymienimy je na nowe. Wszelkie dalsze roszczenia są wykluczone. Wymienione części przejdą na
naszą własność. Zastrzegamy sobie prawo do wymiany wadliwych części lub produktów na kolejne
modele.
Prosimy o kontakt przed zwrotem produktu.
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Jeżeli uzgodniono przesyłkę zwrotną, należy na własny koszt wysłać bezpiecznie zapakowany wadliwy
produkt do naszego działu serwisowego.
Konieczne jest dołączenie kopii paragonu do przesyłki zwrotnej. Naprawy wykonywane po okresie
gwarancji są odpłatne. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem i zwrócimy je do nadawcy.

EN | Deklaracja zgodności
Ten produkt spełnia wymagania zarówno aktualnych wytycznych krajowych, jak i europejskich.
Deklarację zgodności można znaleźć pod adresem
https://secure.productip.com/public/view/file/id/761a5?f=761a5

http://www.conrad.pl
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