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FUNKCJE I ELEMENTY STEROWANIA
1. ON –OFF (Włączanie/Wyłączanie) / ALARM OFF (Wyłączanie budzika)
2. PRZYCISK << / TUNE - (Strojenie -) / YEAR/MONTH-DAY (Rok/

Miesiąc - Dzień) / TEMPERATURE (Temperatura) / C-F / BETWEEN 
DISPLAY CONTENTS ON-OFF (Włączanie/Wyłączanie treści ekranu) / 
SKIP BACK (Przesuwanie do tyłu)

3. >> / TUNE + (Strojenie +) / SKIP FORWARD (Przesuwanie do przodu) / 
NAP (Drzemka) / DST (Czas letni)

4. SNOOZE (Ponowne budzenie) / SLEEP (Automatyczne wyłączanie) / 
DIMMER (Jasność ekranu) / POWER SAVING (Oszczędność energii)

5. TIME SET (Ustawienia czasu) / MEMORY (Pamięć) / MEMORY+ 
(Pamięć +) 

6. ALARM 1 ON - OFF SET (Budzik 1 - Włączanie/Wyłączanie, 
Ustawienia) / VOLUME DOWN (Głośność -)

7. ALARM 2 ON - OFF SET (Budzik 2 - Włączanie/Wyłączanie, 
Ustawienia) / VOLUME UP (Głośność +)

8. WSKAŹNIK ALARM 1 (Budzik 1)
9. WSKAŹNIK PM (Po południu)
10. WSKAŹNIK TIME (Czas)
11. WSKAŹNIK ALARM 2 (Budzik 2)
12. GŁOŚNIK
13. ANTENA FM
14. CZUJNIK TEMPERATURY
15. ZASOBNIK NA BATERIE (DOLNA CZĘŚĆ URZĄDZENIA)
16. SIECIOWY PRZEWÓD ZASILAJĄCY
17. TABLICZKA ZNAMIONOWA (DOLNA CZĘŚĆ URZĄDZENIA)
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TRYBY WYŚWIETLACZA LED
 

Wskaźnik czasu Wskaźnik budzika 1

Wskaźnik budzika 2

Wskaźnik PM

Wskaźnik miesiąca Wskaźnik dnia Wskaźnik temperatury

ZACZYNAMY
• Wybierz odpowiednie miejsce do umieszczenia urządzenia - suchą, 

równą antypoślizgową powierzchnię, umożliwiającą łatwą obsługę 
urządzenia.

• Wkładanie baterii rezerwowej

INSTALACJA/WYMIANA BATERII REZERWOWEJ
To urządzenie jest wyposażone w system baterii rezerwowej, który wymaga 
jednej baterii litowej DC 3 V CR2032 (nie wchodzi w skład zestawu) w celu 
zachowania ustawień czasu/kalendarza i preselekcji radiowych na wypadek 
przerwy w dostawie zasilania sieciowego.  
1. Odkręć i zdejmij POKRYWĘ ZASOBNIKA NA BATERIĘ.
2. Włóż do pojemnika na baterie jedną nową baterię litową CR2032 

przestrzegając biegunowości oznaczonej na POKRYWIE POJEMNIKA 
NA BATERIE. Korzystaj wyłącznie z baterii o zalecanym rozmiarze 
i typie. 

3. Załóż z powrotem POKRYWĘ ZASOBNIKA NA BATERIE i przykręć 
wkręt.
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Uwaga: 
Urządzenie będzie działać również bez baterii, ale w razie przerwy 
w zasilaniu dojdzie do utraty danych o czasie, budzika i preselekcji 
radiowych, które trzeba będzie ustawić na nowo.

WAŻNE:
Zadbaj o to, aby bateria została włożona prawidłowo. Nieprawidłowe 
ustawienie biegunowości może spowodować uszkodzenie urządzenia 
i wygaśnięcie gwarancji. Aby uzyskać jak najlepsze efekty i maksymalny 
czas użytkowania, zalecamy korzystać z wysokiej jakości baterii alkalicznej.

PODŁĄCZANIE ZASILANIA SIECIOWEGO
Podłącz przewód zasilający do gniazdka sieciowego z napięciem 
zmiennym.

USTAWIENIA KALENDARZA I CZASU
1. W trybie czuwania wciśnij i przytrzymaj przez ok. 2 sekundy przycisk 

Time set (5), aby przejść do trybu ustawień kalendarza/czasu.
2. Na WYŚWIETLACZU LED będzie przez max. 30 sekund pulsować 

wskaźnik roku, wzywający do dokonania ustawień.
3. W trakcie pulsowania wyświetlacza poprzez klikania na przyciski (2), 

(3) ustaw na urządzeniu odpowiedni rok. Jeśli wciśniesz i przytrzymasz 
na urządzeniu przycisk (2), (3), wyszukiwanie w kierunku do tyłu i do 
przodu będzie szybsze. Kliknij na przycisk (5) na urządzeniu, aby 
potwierdzić.

4. Poprzez ponowienie kroków #2 do #3 ustaw w ten sam sposób miesiąc, 
dzień, format czasu, aktualną godzinę i aktualne minuty.

Uwaga:
Sekwencja wyświetleń w trybie ustawień kalendarza/czasu będzie 
następująca:

Year (Rok) → Month (Miesiąc) → Date (Dzień) → 12/24 Hour (Format 
czasu) → Real Time Hour (Aktualny czas - godzina) → Real Time Min 
(Aktualny czas - minuty) → Normal Time (Normalny czas)
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Aby skontrolować ustawienia roku podczas wyświetlania aktualnego 
czasu, kliknij jednokrotnie na przycisk (2) na urządzeniu. WYŚWIETLACZ 
LED przejdzie na 5 sekund na pokazywanie roku, a następnie dojdzie do 
automatycznego odnowienia wyświetleń aktualnego czasu.
Aby skontrolować ustawienia daty podczas wyświetlania aktualnego 
czasu, kliknij dwukrotnie na przycisk (2) na urządzeniu. WYŚWIETLACZ 
LED przejdzie na 5 sekund na pokazywanie daty, a następnie dojdzie do 
automatycznego odnowienia wyświetleń aktualnego czasu.

Zadbaj o to, aby zegar był ustawiony tak, by wskaźnik PM (po południu) 
pokazywał się prawidłowo w godzinach popołudniowych/nocnych.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA
Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, wciśnij przycisk On/Off (1) na 
urządzeniu.

USTAWIENIA GŁOŚNOŚCI
Wciśnij przycisk (6) i (7) na urządzeniu, aby ustawić odpowiedni poziom 
głośności. Poziom głośności pokaże się na WYŚWIETLACZU LED.

OBSŁUGA JASNOŚCI WYŚWIETLACZA
W wyłączonego radia możesz poprzez wciśnięcie przycisku DIMMER (4) 
ustawić jasność wyświetlacza LED na poziom wysoki lub niski. 
1. W ramach ustawień wyjściowych zostanie pokazany zegar z niską 

jasnością.
2. Podczas pokazywania zegara z wyższą jasnością będzie pobierana 

większa ilość energii.

PRZEŁĄCZANIE USTAWIEŃ TEMPERATURY
MIĘDZY °C (STOPNIE CELSJUSZA) 

I °F (STOPNIE FAHRENHEITA)
1. Przełącz urządzenie na tryb czuwania za pomocą przycisku (1) na 

urządzeniu. 
2. Wciśnij przycisk (2) na urządzeniu, aby wyświetlić temperaturę.



PL - 6

3. W trakcie pokazywania temperatury wciśnij na ok. 3 sekundy przycisk 
(2) na urządzeniu, aby przełączać pomiędzy °C i °F.

STROJENIE RADIA
1. W trybie czuwania wciśnij przycisk On/Off (1) na urządzeniu, aby je 

włączyć.
2. Na WYŚWIETLACZU LED zostanie pokazana na ok. 5 sekund 

częstotliwość radiowa, a następnie dojdzie do odnowienia normalnego 
pokazywania czasu.

AUTOMATYCZNE WYSZUKIWANIE STACJI RADIOWYCH
Aby automatycznie wyszukiwać stacje radiowe z silnym sygnałem, wciśnij 
i przytrzymaj przycisk (2) i (3) na urządzeniu, dopóki dane na wyświetlaczu 
nie zaczną się zmieniać. Zwolnij przycisk. Tuner zatrzyma się na pierwszej 
stacji z silnym sygnałem, którą znajdzie.

RĘCZNE WYSZUKIWANIE STACJI RADIOWYCH 
1. Klikaj na przycisk (2) i (3) na urządzeniu, aby wybrać odpowiednią 

stację radiową. 
2. Kliknij na przycisk (6) i (7) na urządzeniu, aby ustawić odpowiedni 

poziom głośności. Poziom głośności pokaże się na WYŚWIETLACZU 
LED.

Uwaga:
• Aby wyszukać stacje ze słabszym sygnałem, które mogły zostać 

pominięte podczas wyszukiwania automatycznego, skorzystaj ze 
strojenia ręcznego.

• Jeśli automatyczne wyszukiwanie nie zatrzyma się na dokładnej 
częstotliwości stacji, na przykład zatrzyma się na częstotliwości 
88,9 MHz zamiast na 88,8 MHz, skorzystaj z ręcznego sposobu 
strojenia, aby dostroić dokładną częstotliwość odpowiedniej stacji.

RADY DOTYCZĄCE POPRAWY ODBIORU
Aby zapewnić jak najlepszy odbiór tunera w paśmie FM, rozwiń 
i maksymalnie rozciągnij ZEWNĘTRZNĄ ANTENĘ PRZEWODOWĄ DLA 
PASMA FM.
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USTAWIENIA/PRESELEKCJE STACJI RADIOWYCH
1. Wciśnij przycisk (2) i (3) na urządzeniu, aby wybrać odpowiednią stację 

radiową.
2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk (5) na urządzeniu - na wyświetlaczu 

LED zacznie pulsować kolejny dostępny numer preselekcji w pamięci. 
(Uwaga: W trakcie pierwszego programowania preselekcji na 
wyświetlaczu zacznie pulsować „P01“.)

3. Wciśnij przycisk (2) i (3) na urządzeniu, aby dokonać zmiany na 
odpowiedni numer preselekcji od P01 do P10.

4. Powtarzaj kroki 1 do 3, aby dokonać preselekcji kolejnych max. 10 stacji 
w paśmie FM.

5. Aby dokonać wyboru jednej ze stacji w ramach preselekcji, wybierz 
poprzez wciskanie przycisku (5) na urządzeniu odpowiedni numer 
preselekcji/stacji radiowej.

USTAWIENIA BUDZIKA (AL1 I AL2)
Jako źródło budzika możesz wybrać sygnał dźwiękowy (dzwonek) lub radio 
FM. Aby ustawić budzik, wykonaj następujące czynności:

USTAWIENIA CZASU BUDZIKA 1 (DZWONEK)
Normal Time (Normalny czas) → AL 1 Hour (Budzik 1 - godziny) → AL 1 
Min (Budzik 1 - minuty) → AL 1 weekday Alarm (Budzik 1 - budzik dla dni 
roboczych) → AL 1 beeper (Budzik 1 - dzwonek) → Normal Time (Normalny 
czas).

USTAWIENIA CZASU BUDZIKA 1 (RADIO)
Normal Time (Normalny czas) → AL 1 Hour (Budzik 1 - godzina) → AL 1 
Minute (Budzik 1 - minuty) → AL 1 weekday Alarm (Budzik 1 - dni robocze) 
→ AL 1 wake beep (Budzik 1 - dzwonek) → AL 1 wake radio (Budzik 1 - 
radio) → AL 1 fi nal radio volume (Budzik 1 - ostateczna głośność radia) 
→ Normal Time (Normalny czas).

USTAWIENIA CZASU BUDZIKA 2 (DZWONEK)
Normal Time (Normalny czas) → AL 2 Hour (Budzik 2 - godziny) → AL 2 
Min (Budzik 2 - minuty) → AL 2 weekday Alarm (Budzik 2 - budzik dla dni 
roboczych) → AL 2 beeper (Budzik 2 - dzwonek) → Normal Time (Normalny 
czas).
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USTAWIENIA CZASU BUDZIKA 2 (RADIO)
Normal Time (Normalny czas) → AL 2 Hour (Budzik 2 - godzina) → AL 2 
Minute (Budzik 2 - minuty) → AL 2 weekday Alarm (Budzik 2 - dni robocze) 
→ AL 2 wake beep (Budzik 2 - dzwonek) → AL 2 wake radio (Budzik 2 - 
radio) → AL 2 fi nal radio volume (Budzik 2 - ostateczna głośność radia) 
→ Normal Time (Normalny czas).

1. W trybie czuwania kliknij na przycisk AL1 (lub AL2), aby wyświetlić 
ustawienia wstępne czasu budzika.

2. Wciśnij ponownie i przytrzymaj przycisk AL1 (lub AL2) na ok. 2 sekundy, 
dopóki na WYŚWIETLACZU LED nie zacznie pulsować wskaźnik 
Hour (Godziny). Wciśnij przycisk (2) lub (3), aby ustawić odpowiednią 
godzinę budzika.

3. Kliknij ponownie na przycisk AL1 (lub AL2), aby przesunąć się na 
wskaźnik Minute (Minuty). Wciśnij przycisk (2) lub (3), aby ustawić 
odpowiednie minuty budzika.

4. Kliknij ponownie na przycisk AL1 (lub AL2), aby przesunąć się na 
wskaźnik Weekday (Dni robocze). Wciśnij przycisk (2) lub (3), aby 
dokonać wyboru spośród jednego z poniższych trybów:

1-5: Od poniedziałku do piątku 
1-7: Cały tydzień 
6-7: Sobota i niedziela 
1-1:  Jeden dzień w tygodniu (następnie wybierz 1 dla poniedziałku, 

2 dla wtorku itd.) 

5. Kliknij ponownie na przycisk AL1 (lub AL2), aby przejść do wyboru 
źródła spośród możliwości Beeper (Dzwonek) lub Radio.

Uwaga:
• Jeśli chcesz wybrać radio jako źródło budzenia, ustaw najpierw w trybie 

radia odpowiednią stację radiową.
• Po wybraniu radia jako źródła budzenia podczas dokonywania ustawień 

budzika należy wybrać radio FM i wstępny poziom głośności dla 
budzika (maksymalny poziom to 15). Radio włączy się w ustawionym 
czasie budzika i zacznie grać z niską głośnością, a następnie przejdzie 
stopniowo do wstępnie ustawionego poziomu głośności. 
Uwaga: w trakcie budzenia radiowego nie można zmienić poziomu 
głośności. Jeśli chcesz zmienić poziom głośności, wyłącz najpierw 
radio, a następnie włącz je za pomocą przycisku POWER ON/
STANDBY. Jednocześnie dojdzie do wyłączenia budzika.
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6. Wciśnij przycisk AL1 (lub AL2), aby dokończyć ustawienia i zakończyć 
normalny tryb pokazywania czasu.

7. Aby zakazać automatyczne uruchamianie budzika ALARM 1 (lub 2) 
w kolejnych dniach, wciśnij i przytrzymaj przez ok. 2 sekundy przycisk 
AL1 (lub AL2) - odpowiedni WSKAŹNIK AL1 (lub AL2) zgaśnie. 

8. Aby odnowić automatyczne uruchamianie budzika ALARM 1 (lub 2) 
w kolejnych dniach, wciśnij i przytrzymaj przycisk AL1 (lub AL2) na ok. 
2 sekundy - odpowiedni WSKAŹNIK AL1 (lub AL2) zacznie świecić 
i budzik uruchomi się następnego dnia w ustawionym czasie.

WYŁĄCZANIE BUDZIKA
Po osiągnięciu ustawionego czasu budzika, na WYŚWIETLACZU LED 
zacznie pulsować wskaźnik AL1 (lub AL2). Dzwonek lub radio będzie 
włączone przez 30 minut, o ile nie zostanie wyłączone poprzez wciśnięcie 
przycisku SNOOZE. Aby natychmiast wyłączyć budzik, kliknij na odpowiedni 
przycisk AL1 (lub AL2) lub na przycisk POWER ON/OFF. Budzik włączy się 
ponownie następnego dnia o tej samej porze lub o godzinie uruchomienia 
określonej w ustawieniach budzika. 

FUNKCJA PONOWNEGO BUDZENIA 
Kiedy odzywa się dźwięk ze źródła budzika, wciśnij przycisk SNOOZE, aby 
zatrzymać budzić i uruchomić funkcję ponownego budzenia. Dojdzie do 
tymczasowego zatrzymania budzika i jego ponownego uruchomienia 
o 9 minut później, ale wskaźnik AL1 (lub AL2) będzie stale pulsować.

Uwaga:
• Ręczną operację ponownego budzenia można powtarzać bez 

ograniczeń.
• Aby wyłączyć funkcję ponownego budzenia przed jej zakończeniem, 

kliknij na odpowiedni przycisk AL1 (lub AL2) lub na przycisk ON –OFF / 
ALARM OFF. WSKAŹNIK AL1 (lub AL2) przestanie pulsować.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE 
Timer automatycznego wyłączania umożliwia wyłączenie urządzenia po 
upłynięciu ustawionego czasu.



PL - 10

1. W trakcie słuchania radia kliknij na przycisk SLEEP - na 
WYŚWIETLACZU LED zostanie pokazany czas automatycznego 
wyłączania „90“ (minut).

2. Klikając na przycisk SLEEP wybierz czas automatycznego wyłączenia 
90, 60, 30 lub 15 minut. Po dokonaniu wyboru poczekaj ok. 10 sekund 
na potwierdzenie wyboru. Urządzenie będzie potem pracować przez 
wybrany czas, a następnie się wyłączy.

3. Aby wyłączyć timer automatycznego wyłączania klikaj na przycisk 
SLEEP tak, aby na WYŚWIETLACZU LED został pokazany aktualny 
czas znajdujący się za ostatnią opcją terminu ponownego budzenia 
(15 minut).

 Aby anulować tę funkcję, wciśnij przycisk (1).
4. Aby wyłączyć urządzenie przed upłynięciem wybranego czasu 

automatycznego wyłączania, wciśnij w dowolnym momencie przycisk 
On/Off.                                      

Uwaga:
To urządzenie nie posiada żadnego wskaźnika automatycznego wyłączania. 
Jeśli chcesz sprawdzić czas pozostający do wyłączenia, kliknij na przycisk 
SLEEP.

BUDZENIE PO DRZEMCE
Z tego budzika można skorzystaj po krótkiej drzemce. Funkcja ta działa 
wyłącznie w trybie czuwania.
• Wciśnij przycisk (3) na urządzeniu, aby wybrać czas, po którego 

upłynięciu urządzenie zacznie dzwonić. Wybierz wartość w zakresie od 
90 do 10 minut w odstępach 10 minut lub opcję OFF (Wyłączone).

• Po upłynięciu wybranego czasu odezwie się przyspieszający dzwonek. 
Aby wyłączyć dzwonek, wciśnij przycisk (1) na urządzeniu.

TRYB CZASU LETNIEGO (DST) 
Jeśli w Twoim kraju jest dostępny tryb czasu letniego (DST), możesz 
skorzystać z tej funkcji, aby z łatwością ustawić odpowiedni czas.
1. W trybie czuwania wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk DST 

(3) na urządzeniu, aby przesunąć pokazywany czas o jedną godzinę.
2. Aby anulować tryb DST powtórz powyższą operację.
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PRZEMIENNE POKAZYWANIE CZASU, 
TEMPERATURY I MIESIĄCA-DNIA

1. W trybie wyłączonego radia wciśnij i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy 
przycisk (2) na urządzeniu, dopóki na WYŚWIETLACZU LED nie 
pokaże się komunikat „ON“ (Włączone).

2. Na WYŚWIETLACZU będą pokazywać się na zmianę w następujący 
sposób: aktualny czas (10 sekund), miesiąc-dzień (5 sekund) 
i temperatura (5 sekund).

     
Wskaźnik 

czasu
Wskaźnik 
miesiąca

Wskaźnik 
dnia

Wskaźnik 
temperatury

Zostanie pokazana na 10 s Zostanie pokazana na 5 s Zostanie pokazana na 5 s

Aby anulować tę funkcję, wciśnij i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy przycisk 
(2) na urządzeniu, dopóki na WYŚWIETLACZU LED nie pokaże się 
komunikat „OFF“ (Wyłączone). WYŚWIETLACZ przełączy się z powrotem 
na normalne pokazywanie czasu.

Uwaga:
Podczas wymiany baterii nie wyjmuj wtyczki z gniazdka sieciowego. 
W przeciwnym wypadku dojdzie do wyzerowania aktualnego czasu 
i budzika. 

RESETOWANIE 
Przyczyną tego, że system nie reaguje lub działa w sposób 
nieprzewidywalny może być ładunek elektrostatyczny (ESD) lub odbicie 
prądu, które spowodowało automatyczne wyłączenie w mikrokontrolerze 
wewnętrznym. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, odłącz sieciowy kabel 
zasilający i wyjmij baterię z urządzenia, odczekaj co najmniej 3 minuty 
i dokonaj ponownie ustawień urządzenia tak, jakby było zupełnie nowe. 
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OSTRZEŻENIE
1. Nie ustawiaj na urządzeniu źródeł otwartego ognia, na przykład 

zapalonych świeczek. 
2. Nie umieszczaj urządzenia w zamkniętych biblioteczkach lub regałach, 

gdzie nie jest zapewniona dostateczna wentylacja.
3. Wtyczka sieciowa służy do odłączania urządzenia od źródła energii 

i z tego względu musi być łatwo dostępna. 
4. Nie blokuj prawidłowej wentylacji urządzenia zakrywając jego otwory 

wentylacyjne przedmiotami jak np. gazety, obrusy, fi ranki itp.
5. Nie narażaj urządzenia na działanie kapiącej lub pryskającej wody 

i nie ustawiaj na urządzeniu przedmiotów napełnionych cieczami, na 
przykład wazonu. 

6. Nie podłączaj anteny dla pasma FM do anteny zewnętrznej. 
7. Urządzenie nie powinno być wystawiane na działanie bezpośrednich 

promieni słonecznych, skrajnie wysokich lub niskich temperatur, wilgoci, 
wibracje i nie należy z niego korzystać w zapylonym pomieszczeniu.

8. Do czyszczenia powierzchni urządzenia nie należy używać materiałów 
ściernych, benzenu lub rozpuszczalników. Oczyść urządzenie za 
pomocą słabego roztworu środka myjącego nie posiadającego 
właściwości ściernych, a następnie wytrzyj delikatną ściereczką. 

9. Nigdy nie próbuj wkładać do otworów wentylacyjnych lub do innych 
otworów urządzenia przewodników, szpilek lub innych przedmiotów. 

10. Baterii nie wolno narażać na działanie nadmiernie wysokiej temperatury, 
na przykład na skutek bezpośredniego oddziaływania promieni 
słonecznych, ognia itp.

11. Przy likwidacji baterii należy przestrzegać zasad ochrony środowiska 
naturalnego.

12. Nie wyrzucaj tego produktu pod koniec okresu jego żywotności do 
zwykłego odpadu domowego; oddaj go do punktu skupu lub recyklingu 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Dzięki jego recyklingowi 
umożliwisz ponowne wykorzystanie niektórych materiałów. Co ma duże 
znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego. Adres odpowiedniego 
punktu recyklingu uzyskasz w urzędzie miasta.
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DANE TECHNICZNE 
Zakres częstotliwości: FM 87,5 – 108 MHz  
Zakres czujnika temperatury: 0 °C do +50 °C (32 °F do 122 °F)
Baterie rezerwowe: 1 x 3 V - płaska bateria litowa CR2032 
 (nie wchodzi w skład zestawu) 
Zasilanie: AC (prąd zmienny) 230 V, 50 Hz  
Zużycie energii: 5W
Wymiary: 161*72*64 mm
Ciężar: 390 g
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WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE LIKWIDACJI 
ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Materiał opakowaniowy należy oddać do likwidacji do punktu skupu.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 
I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na produkcie, wyposażeniu lub 
opakowaniu informuje, że z produktem nie należy posługiwać się 
jak ze zwykłym odpadem domowym. Produkt należy przekazać 
do punktu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 
W niektórych krajach Unii Europejskiej lub w niektórych 
państwach europejskich przy zakupie nowego ekwiwalentnego 
produktu można dokonać zwrotu zużytego produktu lokalnemu 
sprzedawcy. Dzięki prawidłowej likwidacji tego produktu 
przyczyniasz się do ochrony cennych źródeł naturalnych 
i zapobiegasz ewentualnemu negatywnemu wpływowi odpadów 
na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, do czego mogłoby 
dojść w wyniku nieprawidłowej likwidacji odpadu. Szczegółowych 
informacji udziela lokalny urząd lub najbliższy punkt skupu 
przeznaczony do likwidacji odpadów. Niewłaściwa likwidacja tego 
typu odpadów możne skutkować nałożeniem kary ustawowej.

Firmy w ramach Unii Europejskiej
Jeśli chcesz zlikwidować urządzenie elektryczne lub 
elektroniczne, zwróć się o informacje do swojego sprzedawcy lub 
dostawcy.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Jeśli chcesz zlikwidować ten produkt, zwróć się o informacje 
dotyczące prawidłowego sposobu likwidacji do ministerstwa lub 
sprzedawcy.

Ten produkt spełnia wszelkie odpowiednie podstawowe wymogi 
regulacyjne UE.

Tekst, design i dane techniczne mogą się zmienić bez uprzedzenia. 
Zastrzegamy sobie prawo do dokonania tych zmian.

© Copyright 2015, FAST ČR, a. s. Revision 07/2015
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PL   Warunki gwarancji
Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona 

tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna 

tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach 

gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional“). Zgłoszenia gwarancyjnego 

można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest 

zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu 

gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne 

i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane 

przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres 

gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny 

od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być 

przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), 

podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:
 usterka była widoczna w chwili zakupu;

 usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;

 produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania 

niezgodnego z przeznaczeniem;

 produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;

 produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych 

(powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);

 produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;

 produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wyłamany przycisk, upadek, itp.);

 produkt został uszkodzony z  powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, 

akcesoriów, baterii, akumulatorków itp. lub z  powodu użytkowania w  złych warunkach (temperatura, 

wilgotność, wstrząsy itp.);

 produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;

 użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych 

dokumentach są inne niż na urządzeniu;

 produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby 

gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od 

daty zakupu. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na 

stronie internetowej lub kontakt telefoniczny.

www.arconet.pl tel. kontaktowy (061) 879 89 93
Więcej informacji na www.sencor.pl. 


