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–  Panel s LED diodami neohýbejte a chraňte před nárazy, abyste předešli jeho poškození.
–  Spotřebič nepoužívejte v koupelně, v blízkosti sprch a podobných místech s vysokou vlhkostí.
–  Led diody nemohou být vyměněny. 
–  LED diody se při provozu zahřívají, nedotýkejte se jich.
–  Pokud nebude lampička dlouhodobě používána, odpojte její adaptér od. el. energie.
–  Adaptér nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokrýma rukama!
–  Spotřebič nesmí být používán ve vlhkém nebo mokrém prostředí a v jakémkoliv prostředí 

s nebezpečím požáru nebo výbuchu (prostory kde jsou skladovány chemikálie, paliva, oleje, 
plyny, barvy a další hořlavé, případně těkavé, látky).

–  Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrhnutí 
a v dostatečné vzdálenosti od předmětů (jako jsou např. záclony, závěsy, atd.), tepelných 
zdrojů (např. krb, kamna, sporák, vařič, radiátory, horkovzdušné trouby, grily) a vlhkých 
povrchů (např. dřezy, umyvadla).

–  Napájecí přívod nikdy nepokládejte na horké plochy, ani jej nenechávejte viset přes okraj stolu 
nebo pracovní desky. Zavaděním nebo zataháním za přívod např. dětmi může dojít  
k převržení či stažení spotřebiče a následně k vážnému zranění!

–  Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným zacházením se spotřebičem a příslušenstvím 
(např. úraz el. proudem, požár) a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě 
nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.

ÚDRŽBA
Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky (např. ostré předměty, škrabky, ředidla 
nebo jiná rozpouštědla)! Čištění provádějte vlhkým hadříkem s přídavkem saponátu.

EKOLOGIE
Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na výrobu 
balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na výrobku nebo 
v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být 
likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem jejich správné likvidace je odevzdejte na 
k tomu určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu 
pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních 
dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace 
odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa (viz 
www.elektrowin.cz). Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními 
předpisy uděleny pokuty. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po 
odpojení napájecího přívodu od el. sítě přívod odříznout, spotřebič tak bude nepoužitelný.

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí 
spotřebiče, musí provést odborný servis! Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na 
záruční opravu!

Případné další informace o spotřebiči, náhradních dílech a servisní síti získáte na infolince  
+420 545 120 545 nebo na internetové adrese www.eta.cz.
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–  Spotrebič nepoužívajte v kúpeľni, v blízkosti spŕch a podobných miestach s vysokou vlhkosťou.
–  Led diódy nemôžu byť vymenené.
–  LED diódy sa pri prevádzke zahrievajú, nedotýkajte sa ich.
–  Pokiaľ nebude lampička dlhodobo používaná, odpojte jej adaptér od. el. energie.
–  Spotrebič nesmie byť používaný vo vlhkom alebo mokrom prostredí a v akomkoľvek 

prostredí s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu (priestory kde sú skladované chemikálie, 
palivá, oleje, plyny, farby a ďalšie horľavé, prípadne prchavé, látky).

–  Spotrebič používajte iba na miestach, kde nehrozí jeho prevrhnutie a v dostatočnej vzdialenosti 
od predmetov (ako sú napr. záclony, závesy atď.), tepelných zdrojov (napr. kachlí, sporáka, 
radiátorov, teplovzdušnej rúry, grilu) a vlhkých povrchov (drezov, umývadiel a pod.).

–  Napájací prívod nikdy neklaďte na horúce plochy, ani ho nenechávajte visieť cez okraj stola 
alebo pracovnej dosky. Zavadením alebo zaťahaním za prívod napr. deťmi môže dôjsť 
 k prevrhnutiu či stiahnutiu spotrebiča a následne k vážnemu zraneniu!

–  Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním so spotrebičom 
a príslušenstvom (napr. úraz el. prúdom, požiar) a nie je povinný poskytnúť záruku na 
spotrebič v prípade nedodržania zhora uvedených bezpečnostných upozornení.

ÚDRŽBA
Nepoužívajte drsné a agresívne čistiace prostriedky (napr. ostré predmety, škrabky, 
chemické rozpúšťadlá alebo riedidlá)! Spotrebič čistite vlhkou handričkou namočenou 
v roztoku vody a saponátu. 

EKOLÓGIA
Ak to rozmery umožňujú, na všetkých dieloch sú vytlačené znaky materiálov, ktoré sú použité na 
obalový materiál, komponenty a príslušenstvo, ako aj na ich recyklovanie. Uvedené symboly na 
výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použité elektrické alebo elektronické 
výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie 
výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou 
likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii 
potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť 
dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu 
alebo najbližšieho zberného miesta (viď www.envidom.sk). Pri nesprávnej likvidácii tohto 
druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Ak má byť spotrebič 
definitívne vyradený z činnosti, odporúča sa po jeho odpojení od elektrickej siete odrezať 
napájací prívod. Spotrebič tak bude nepoužiteľný.

Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo údržbu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí 
spotrebiča, musí vykonať iba špecializovaný servis!
Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na záručnú opravu!

Prípadné ďalšie informácie o spotrebiči a servisnej sieti získate na infolinke  
+420 545 120 545 alebo na internetovej adrese www.eta.sk.
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–  A LED diódákkal felszerelt panelt ne hajlítsa és ne üsse meg, ellenkező esetben 
károsodást okozhat!

–  Ne használja a készüléket fürdőszobákban, zuhanykabinok és hasonló, magas 
páratartalmú helyek közelében!

–  A LED diódákat nem lehet cserélni! 
–  A LED diódák működés közben felmelegszenek, ne érintse meg azokat! 
–  Ha nem használja a lámpát hosszabb ideig, húzza ki az adapterét az elektromos 

hálózatból!
–  A hálózati adaptert ne csatlakoztassa nedves kézzel az el. dugaszolóaljzatba ill.  

ne húzza abból ki!
–  A készüléket nem szabad nedves, vizes helyeken, valamint tűzveszélyes és robbanás 

veszélyes helyeken (kémia szerek, üzemanyagok, olajok, gázok, festékek, stb. tárolási 
helyek) használni!

–  A készüléket csak munkahelyzetben szabad használni olyan helyeken, ahol nem fenyeget 
annak felborulása, és elegendő távolságban van más tárgyaktól (mint amilyenek pl. függöny, 
drapéria, stb.), hőforrásoktól (pl. kandalló, kályha, tűzhely, főzőlap, forrólevegős sütő, grill) 
és nedves felületektől (pl. mosogatótál, mosdó)!

–  Soha ne helyezze a vezetéket forró felületre, ne hagyja az asztal, vagy a munkalap szélén át 
lelógni. A csatlakozóvezetékbe történő beakadáskor, vagy a csatlakozó vezeték pl. gyermekek 
által történő meghúzásakor a készülék felborulhat, vagy leeshet és azt követően komoly sérülés 
történhet!

–  A csomaghoz tartozó hálózati adaptert kizárólag  ezen készülék töltésére használja,  
ne használja más célra! Valamint  a mellékelt hálózati adaptert is kizárólag ehhez  
a készülékhez alkalmazza , más típusú adaptert ne használjon a készülék töltéséhez  
(pl. más készüléktől származót)!

–  A készüléket, töltőállványt, vagy az adaptert soha ne merítse bele a vízbe, vagy más 
folyadékba (részben sem) és semmi esetre se mossa folyó víz alatt.

–  A gyártócég nem felelős a készülék és tartozékai helytelen használatából eredő károkért 
(pl. elektromos áram által okozott sérülések, tűzkárok) és a fenti biztonságtechnikai 
figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásából eredő készülékre vonatkozó jótállási felelősségért!

KARBANTARTÁS
A készülék áthelyezése előtt húzza ki a csatlakozóvezeték villásdugóját az el. 
dugaszolóaljzatból. Soha ne használjon durva vagy agresszív tisztítószereket  
(pl. éles tárgyakat, kaparót, hígítókat vagy egyéb oldószereket)! A készülék tisztítását puha, 
nedves ruhadarabbal végezze, szappanosvíz oldattal. 

ÖKOLÓGIA 
Amennyiben a méretek lehetővé teszik, a készülék valamennyi darabján fel vannak tüntetve 
a csomagolóanyagok, komponensek és tartozékok gyártására használt anyagok jelei, továbbá 
azok  újrahasznosítására vonatkozó jelzések. A terméken vagy annak kísérő dokumentációjában 
feltüntetett jelzések azt jelentik, hogy az elektromos és elektronikus termékeket nem szabad 
a kommunális hulladékokkal együtt ártalmatlanítani. A helyes ártalmatlanítás céljából adja le 
azokat az arra kijelölt hulladékgyűjtő helyeken, ahol azokat ingyenesen veszik át. A termékek 
helyes ártalmatlanításával értékes természeti forrásokat segít megőrizni és megelőzi azok 
nem megfelelő ártalmatlanításból következő potenciálisan negatív hatásait a környezetre és 
az emberi egészségre. További részleteket kérjen a helyi önkormányzattól vagy a legközelebbi 
hulladékgyűjtő helyen. Ezen hulladékanyagok helytelen ártalmatlanítása néhány ország előírásai 
szerint pénzbírsággal is járhat. Amennyiben a készüléket véglegesen kiselejtezi, javasoljuk annak 
csatlakozóvezetéke elektromos hálózatról történő lekapcsolását követően a csatlakozóvezetéket 
levágni, ezzel a készülék használhatatlanná válik. 
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–  Podczas ustawiania ramienia należy przytrzymać podstawę lampy i upewnić się, że lampa jest 
wystarczająco stabilna. 

–  Chronić oczy ludzi i zwierząt przed bezpośrednim działaniem światła z diod LED! 
–  Podczas ustawiania ramienia, upewnić się, że nie uszkodziłeś lampy (lub jej ramienia) - nie 

używaj nadmiernej siły. 
–  W przypadku silnych zakłóceń elektromagnetycznych lampa może się włączyć / wyłączyć.
–  Nie zginać panelu LED i chronić go przed wstrząsami, aby zapobiec uszkodzeniu. 
–  Nie należy używać urządzenia w łazience, w pobliżu prysznica i podobnych miejsc o dużej 

wilgotności. 
–  Diody LED nie mogą być wymienione.
–  Diody LED nagrzewają się podczas pracy, nie należy ich dotykać.
–  Jeśli lampa nie będzie używana przez dłuższy czas, należy odłączyć zasilacz od energii 

elektrycznej.
–  Urządzenie nie może być używane w środowisku wilgotnym lub mokrym, w środowisku  

z niebezpieczeństwem pożaru lub wybuchu (miejsca, gdzie są przechowywane chemikalia, 
paliwa, oleje, gazy, farby i inne substancje łatwopalne lub lotne).

–  Urządzenie można używać tylko w pozycji roboczej w miejscach, gdzie nie ma ryzyka 
przewrócenia się, z dala od łatwopalnych przedmiotów (takich jak zasłony, firany, drewno, itp.), 
źródeł ciepła (np. kominek, piec, grzejniki, itp.) i mokrych (np. zlewy, umywalki itp.).

–  Nigdy nie należy kłaść kabla zasilającego na gorących powierzchniach lub zostawiać zwisającego ze 
stołu lub blatu. Ciągnięcie za przewód np. przez małe dzieci może doprowadzić do przewrócenia lub 
spadnięcia urządzenia, a w następstwie do poważnego urazu!

–  Producent nie odpowiada za szkody spowodowane nie poprawnym używaniem urządzenia 
i akcesorii (np. porażenie prądem elektrycznym, pożar) i nie udziela świadczeń gwarancyjnych 
w przypadku niedostosowania się do wyżej wymienionych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.

KONSERWACJA
Nie używaj szorstkich i agresywnych środków czyszczących (np. Ostre przedmioty, 
skrobaczki, rozcieńczalniki lub inne rozpuszczalniki)! Czyszczenie należy wykonać wilgotną 
szmatką z detergentem.

EKOLOGIA
Jeżeli tylko pozwoliły na to rozmiary, na wszystkich elementach wydrukowano znaki materiałów 
zastosowanych do produkcji opakowań, komponentów i wyposażenia, jak również ich 
przetwarzania wtórnego. Symbole umieszczone na produktach lub w załączonej dokumentacji 
oznaczają, że zastosowanych elementów elektrycznych lub elektronicznych nie można 
poddawać utylizacji wraz z odpadem komunalnym. Produkt należy odnieść do specjalnych 
punktów zbiorczych, w których będą przyjęte bez opłaty. Dzięki poprawnej utylizacji pomogą 
Państwo zachować cenne źródła i pomogą w profilaktyce ewentualnych negatywnych wpływów 
na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. W celu uzyskania innych, szczegółowych informacji 
dotyczących utylizacji należy zwrócić się do najbliższego urzędu lub punktu zbiorczego (www.
elektroeko.pl). Niewłaściwy sposób utylizacji urządzenia może podlegać karze – zgodnie 
z przepisami krajowymi i międzynarodowymi. W celu całkowitego wycofania urządzenia 
z użytkowania zaleca się odłączyć przewód zasilania od sieci elektrycznej, przez ucięcie przewodu. 
Dzięki czemu użytkowanie urządzenia nie będzie możliwe. 

Wymiana elementów, które wymagają ingerencji do elektrycznej części urządzenia może 
wykonać wyłącznie specjalistyczny serwis! Nieprzestrzeganie wskazówek producenta 
powoduje utratę prawa do napraw gwarancyjnych!
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  Typ výrobku: 

  
  Datum prodeje:    Výrobní číslo:

  Razítko a podpis prodávajícího: 

 ZÁRUČNÍ LIST                    

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři 
měsíců od data prodeje spotřebiteli. 
Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou 
výroby nebo vadou použitých materiálů.
Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo  
v autorizovaném servisu. 
Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém 
je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně 
vyplněný záruční list. Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu  
k obsluze a připojen na správné síťové napětí.

Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:
• zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
• nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
• poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
• používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
• používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
• používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
• nesprávné údržby výrobku.
• nepravidelného čistění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky 

potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
• vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo 

tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
• mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo 

jeho pádem.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo 
přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo 
poškození výrobku přepravou.
Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: www.eta.cz
Případné další dotazy zasílejte na info@eta.cz, nebo volejte +420 545 120 545.

Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené  
a reklamované na území České Republiky.
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 ZÁRUČNÝ LIST                           

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu dvadsaťštyri 
mesiacov od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ak má výrobok uviesť do prevádzky 
iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia výrobku 
do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov 
od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Záruka 
sa vzťahuje na vady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou 
použitých materiálov. 

Výrobok je možné reklamovať v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajuceho ktorý výrobok 
predal spotrebiteľovi, v ktorej je prijatie reklamácie v zmysle zákona možné, alebou osoby 
oprávnenej výrobcom výrobku na vykonávanie záručných opráv. 
Pri reklamácii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originál nákupného dokladu,  
v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi prípadne 
tento riadne vyplnený záručný list.

Výrobok je treba používať podľa návodu na obsluhu a musí byť pripojený na správne 
sieťové napätie.

Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou  
alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby  
sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.

Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: www.eta.sk
Prípadné ďalšie dotazy zasielajte na info@eta.cz alebo volajte +420 545 120 545.

Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené  
a reklamované na území Slovenskej Republiky.
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  Typ prístroja: 

  
Dátum predaja:                Výrobné číslo:

  
Pečiatka a podpis predajca: 



 KARTA GWARANCYJNA                              

WARUNKI GWARANCJI
1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką ETA, zakupionych  

w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
2) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu produktu.
3) Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta 

Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
4) Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami 

produkcyjnymi.
5) Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu  

Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym 
bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną 
kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.).

6) Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta  
Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się 
inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data 
zakupu na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.

7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład  
Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład  
serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku  
konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

8) Gwarancją nie są objęte:
• wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (np. 

znaczące zabrudzenie urządzenia, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, zalanie płynami 
itp.) lub użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa

• zużycie towaru przekraczające zakres zwykłego używania przez indywidualnego odbiorcę 
końcowego (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do profesjonalnej lub innej czynności 
zarobkowej)

• uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wyładowaniami  
atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami  
termicznymi) i działaniem osób trzecich

• uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji  
współpracującej z produktem

• uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii  
(np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)

• produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej
• produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby 

trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego  
imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)

• kable przyłączeniowe, piloty zdalnego sterowania, słuchawki, baterie
• uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia
• uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe, 

wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)
• czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)
• zapisane na urządzeniu dane w formie elektronicznej (w szczególności Gwarant zastrzega 

sobie prawo do sformatowania nośników danych zawartych w urządzeniu, co może 
skutkować utratą danych na nich zapisanych)

• uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się) 
powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.

9) Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są  
przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz 
całkowite koszty transportu urządzenia pokrywa nabywca.

PL



10) W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład Serwisowy 
wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy odpłatnej. 
Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt. 8 powodują utratę 
gwarancji.

11) Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej 
wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.

12) W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie 
terminów określonych w pkt. 7 a także kiedy naprawa wiązałaby się z poniesieniem przez 
Gwaranta kosztów niewspółmiernych do wartości urządzenia Gwarant może wymienić 
Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach. W razie 
niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może wymienić jedynie zwrócone 
części urządzenia lub dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest upoważniony 
do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika (np. baterii, 
słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.

13) Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym  
Zakładzie Serwisowym.

14) W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
15) Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy  

zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi  
okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).

16) Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających  
z niezgodności towaru z umową sprzedaży.

17) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy  
Kodeksu Cywilnego.

Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany  
kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, pilota, kable przyłączeniowe lub inne  
akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem  
w celu uzgodnienia sposobu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bez konieczności 
przesyłania całego kompletu do serwisu.

Kontakt w sprawach serwisowych: Digison Polska Sp. z.o.o., Tel. (071) 3577027, Fax. (071) 7234552, 
internet: http://www.digison.pl/sonline/, e-mail: serwis@digison.pl
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  Data sprzedaży:

  Numer serii:

  Pieczęć i podpis sprzedawcy:Nazwa:    

  4.  Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ 
Pieczęć i Podpis Serwisanta:

  2.  Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ 
Pieczęć i Podpis Serwisanta:

  1.  Data Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:

  3.  Data Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:



EN - English
Charging adapter

A
Manufacturer’s name or trademark, 
bus iness  reg i s t ra t i on  number  
and address

SHENZHEN NALIN ELEC TECH CO.,LTD
2/F West & 3/f, A2 Bldg Zhouteng Industry Garden, 
Shanglilang Community Nanwan Longgang, 
Shenzhen, Guangdong, P.R.China

B Model identifier NLB100120W1U4Sa, NLB8100120W1E4Sa(Sa 
=S95 or S68 or S47 or S58 or S35)

C Input voltage 110-240 V (AC)
D Input frequency 50/60 Hz
E Output voltage 12.0 V (DC)
F Output current 1.0 A
G Output power 12.0 W
H Average efficiency in active mode 84.88 %
I Low load efficiency (10%) 76.43 %
J Power consumption without load 0.08 W

CZ - Čeština SK - Slovenčina PL - Polski HU - Magyar
Napájecí adaptér Napájací adaptér Adapter zasilania Töltő adapter

A
Název výrobce nebo 
ochranná známka, 
obchodní registrační 
číslo a adresa

Názov výrobcu alebo 
ochranná známka, 
obchodné registračné 
číslo a adresa

Nazwa producenta 
lub znak towarowy, 
h a n d l o w y  n u m e r 
rejestracyjny i adres

A gyártó megnevezése 
v a g y  v é d j e g y e ,  
a cég nyilvántartási száma 
és címe

B Identifikační značka 
modelu

Identifikačná značka 
modelu

Znak identyfikacyjny 
modelu A modell azonosító jele

C Vstupní napětí Vstupné napätie Napięcie wejściowe Bemeneti feszültség

D Vstupní frekvence Vstupná frekvencia C z ę s t o t l i w o ś ć  
wejściowa Bemeneti frekvencia

E Výstupní napětí Výstupné napätie Napięcie wyjściowe Kimeneti feszültség
F Výstupní proud Výstupný prúd Prąd wyjściowy Kimeneti áramerősség
G Výstupní výkon Výstupný výkon Moc wyjściowa Kimeneti teljesítmény

H Průměrná účinnost  
v aktivním režimu

Priemerná účinnosť  
v aktívnom režime

Sprawność średnia w 
trybie aktywnym

Átlagos hatékonyság aktív 
módban

I Účinnost při malém 
zatížení (10 %)

Účinnosť pri malom 
zaťažení (10 %)

Sprawność przy niskim 
obciążeniu (10 %)

Hatékonyság alacsony 
terhelésnél (10 %)

J S p o t ř e b a  e n e r g i e  
ve stavu bez zátěže

S p o t r e b a  e n e r g i e  
v stave bez záťaže

Z u ż y c i e  e n e r g i i  
w  s t a n i e  
bez obciążenia

E n e r g i a f o g y a s z t á s 
terhelésmentes állapotban


