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1. Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą 
instrukcję obsługi. Zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpiecznego 
użytkowania i rozwiązywania ewentualnych problemów. Przechowuj instrukcję 
w bezpiecznym miejscu do ewentualnego wglądu w przyszłości. Jeśli będziesz 
sprzedawać lub przekazywać urządzenie innej osobie, przekaż wraz z nim także 
instrukcję obsługi, aby nowi właściciele również mogli zapoznać się z urządzeniem.

Uwaga
• Chroń monitor przed zadrapaniem.
• Nie podłączaj kabla USB siłą. Kabel USB podłączaj tylko do wyłączonego 

urządzenia.
• Do portu USB nie wkładaj innych złącz niż określone złącze USB dla danego 

rozmiaru portu.
• Z monitorem obchodź się ostrożnie, aby nie doszło do jego uszkodzenia.
• Chroń urządzenie przed uderzeniami. Nie narażaj urządzenia na ekstremalne 

temperatury, bezpośrednie działanie promieni słonecznych itp.
• Podczas instalacji odtłuść miejsce mocowania na szybie i upewnij się, że uchwyt 

mocno trzyma, aby kamera nie spadła.
• Kartę micro SD wkładaj ostrożnie, nie używaj siły do wkładania karty. Przed 

włożeniem karty microSD upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
• Ponieważ oferta kart microSD na rynku jest szeroka, nie można zagwarantować 

pełnej kompatybilności ze wszystkimi dostępnymi kartami microSD.
• Nie wystawiaj urządzenia ani wyposażenia na działanie kapiącej ani tryskającej 

wody. Chroń je przed wilgocią, pyłem i zanieczyszczeniami. Nie umieszczaj na 
urządzeniu żadnych naczyń napełnionych wodą, np. wazonów.

• Nie wystawiaj urządzenia na działanie ciepła, np. promieniowania słonecznego. 
Na urządzenie ani w jego pobliżu nie umieszczaj źródeł otwartego ognia, na 
przykład świeczki.

• Do czyszczenia stosuj wyłącznie suchą ściereczkę. W żadnym przypadku nie 
używaj benzyny, rozpuszczalników, amoniaku ani innych podobnych substancji.
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2. Opis urządzenia i obsługi

1) Slot karty pamięci MicroSD
-  Wkładanie karty: ostrożnie włóż kartę DO WYŁĄCZONEGO URZĄDZENIA 

w odpowiednim kierunku, zgodnie z rysunkiem na urządzeniu (nadrukiem 
w kierunku wyświetlacza, pozłacanymi stykami do przodu i do wewnątrz 
urządzenia, wgłębieniem w obudowie karty ku dołowi). Kartę wsuń, np. 
paznokciem, ok. 1 mm pod poziom powierzchni, usłyszysz lekkie zatrzaśnięcie 
mechanizmu zapadki. Przy zwolnieniu karta umiejscowi się we właściwej pozycji.

-  Wyjmowanie karty: Kartę wciśnij, np. paznokciem, ok. 1 mm pod poziom 
powierzchni, usłyszysz lekkie zatrzaśnięcie mechanizmu zapadki. Przytrzymaj 
kartę podczas zwalniania, w przeciwnym razie gwałtownie wyskoczy.

  OSTRZEŻENIE: włożona karta wykorzystuje technologię, która jest wrażliwa 
na wysokie temperatury i szoki termiczne. Unikaj pozostawiania pamięci 
w wysokich temperaturach (np. za oknem samochodu w lecie) i nie narażaj 
na szoki termiczne (np. w zimie). Mogłoby to spowodować tymczasowe lub 
trwałe uszkodzenie nagrań w pamięci.
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Uwagi:
a)  do nagrywania należy używać wysokiej jakości karty z szybkim zapisem, 

co najmniej klasy 10 i o odpowiedniej pojemności. Pojemność karty należy 
przetestować, mała karta może szybko zapełnić się zwykłymi nagraniami 
i zablokowanymi plikami. Zalecamy co najmniej 16 GB, max. 64 GB. Na 
zapis może mieć wpływ nie tylko określona klasa prędkości, ale także 
równomierność prędkości w całym zakresie pamięci karty.

b)  pomimo najlepszych starań o zachowanie kompatybilności, nie można 
zapewnić zgodności i bezbłędnego funkcjonowania ze wszystkimi 
urządzeniami na rynku. Jeśli funkcja lub nagranie na karcie nie spełnia 
twoich oczekiwań, sformatuj kartę w komputerze, a następnie także w tym 
urządzeniu. Jeśli również potem funkcjonowanie nie jest zadowalające, użyj 
innej karty, najlepiej szybszej.

2)  Przycisk W GÓRĘ  – funkcja W górę w menu i ustawieniach, podczas 
nagrywania funkcja Wyciszania mikrofonu, podczas przeglądania i odtwarzania 
nagrań funkcja Poprzednie 

3) Przycisk MENU – wejście w ustawienia kamery, w menu powrót o poziom wyżej
4)  Przycisk W DÓŁ – funkcja W dół w menu i ustawieniach, podczas przeglądania 

i odtwarzania funkcja Następne
5) Miejsce na uchwyt
6)  Port USB – zasilanie i podłączenie do komputera do odczytu danych na karcie 

(wyłącznie)
7)  Przycisk OK – zapis REC, z trybu gotowości (włożona karta, włączony 

wyświetlacz), funkcja OK w menu i ustawieniach, funkcja PLAY/PAUSE podczas 
przeglądania

8)  Przycisk trybu MODE – przełączanie trybów użytkowania Foto-Nagrywanie-
Odtwarzanie

9) Blokada pliku służy do zablokowania nagrywanego pliku
10) Przycisk włączenia On/Off – wciśnij długo, aby włączyć lub wyłączyć
11) Ekran
12) Obiektyw
13)  Przycisk RESET – wciśnij krótko, aby rozwiązać nietypowe sytuacje, urządzenie 

nie reaguje na obsługę, nawet gdy jest naładowane
14) Mikrofon – jeśli jest aktywny, nagrywa do pliku również dźwięk w kabinie pojazdu
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2.1. Uchwyt na szybę
Ostrożnie wsuń urządzenie przez rowek („szynę”) do uchwytu przymocowanego na 
szybie samochodu lub na innej gładkiej powierzchni. Instalacja uchwytu na szybę 
pojazdu (jeśli tłok jest wyposażony w miękką folię transportową, zdejmij ją przed 
instalacją):
Zwolnij miękki tłok uchwytu (dźwignia podnośnika w kierunku od tłoka). Wybierz 
miejsce z takim kątem widzenia kamery, który nie zasłania kierowcy widoku. Miękki 
tłok przyłóż na gładką, czystą i odtłuszczoną powierzchnię szyby wewnątrz kabiny 
samochodu. Podnieś dźwignię podnośnika aż do korpusu uchwytu. Miękki tłok 
stworzy w ten sposób podciśnienie, które skutecznie utrzyma uchwyt wraz z kamerą 
na swoim miejscu.
Na uchwyt wsuń kamerę (do rowka). Lekko poluzuj nakrętkę mocującą przegubu 
i skieruj kamerę w pożądanym kierunku. Lekko dokręć nakrętkę.
Wykonaj kilka próbnych nagrań z przy różnych rozdzielczościach i pozycjach 
kamery, aby wynik był zgodny z twoimi oczekiwaniami. Po skontrolowaniu wyniku 
lekko dokręć nakrętkę mocującą przegubu kamery.

  UWAGA: nie używaj nadmiernej siły przy manipulacji i pracy z uchwytem 
i kamerą, obie części są bardzo lekkie i podczas pracy nie są mechanicznie 
obciążone.

2.2. Wskazówki dotyczące baterii i ładowania
Kontrolka ładowania baterii:

Pełen Niemal pełen Słaby
Sposoby ładowania: zasilacz samochodowy, złącze USB PC, zewnętrzny zasilacz 
sieciowy (zakupiony osobno).

  UWAGA: używaj wyłącznie zasilania 5 V, inne zasilanie może zniszczyć 
urządzenie.
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Po podłączeniu do gniazda w samochodzie uruchamianego kluczykiem stacyjki 
urządzenie włączy się i rozpocznie nagrywanie po przekręceniu kluczyka do 
pozycji „Akcesoria”, a zatrzyma nagrywanie i wyłączy się po wyłączeniu zasilania. 
Czerwona kontrolka ładowania zgaśnie, gdy akumulator jest naładowany lub 
aktywne jest tylko działanie urządzenia. Pełne ładowanie zupełnie rozładowanego 
akumulatora trwa do 180 minut. Akumulator wbudowany w kamerę służy jedynie 
jako bufor w przypadku wahań zasilania i nie służy do dłuższej pracy kamery bez 
podłączonego zasilania.

2.3. Tryby USB
Po podłączeniu kabla USB do komputera PC i włączeniu urządzenia, oprócz 
ładowania pojawia się menu z możliwością wyboru 3 opcji. Wybierz:
1)  Repozytorium (Mass Storage) – aż do odłączenia kabla można z komputera 

odczytywać pliki na karcie włożonej do urządzenia. Urządzenia nie można 
obsługiwać przyciskami, z wyjątkiem wyłączenia. Pliki zapisane są według daty 
w folderze DCIM.

2)  Tryb nagrywania – zwykła funkcja, wykorzystuje tylko zasilanie.

2.4. Uruchamianie, nagrywania
1.  Podłącz zasilacz, naciśnij długo (5 s) przycisk On/Off, aby go włączyć, i dostosuj 

go do swoich potrzeb, jak opisano w dalszej części instrukcji. Po zakończeniu 
procedury wyłącz urządzenie, naciskając przez dłuższy czas (do 3 s) przycisk 
On/Off.

2.  Umieść kamerę i uchwyt w odpowiednim miejscu na szybie samochodu, 
podłącz zasilanie i włącz kamerę ręcznie lub podłącz ją do przełączanego źródła 
zasilania w celu automatycznego włączania.

2.5. Tryby robocze i ich zastosowanie
Przełączanie trybów przyciskiem MODE
1.  Włącz urządzenie przyciskiem On/Off, niebieski wskaźnik statusu zapali 

się i po ekranie powitalnym pojawi się ekran operacyjny z ikonami statusu 
i wskaźnikami. Jeśli podłączone jest zasilanie (np. w samochodzie), kamera 
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natychmiast rozpocznie nagrywanie, w tym przypadku zatrzymaj ją przyciskiem 
REC/OK.

2.  Przyciskiem MODE przełącza się tryby nagrania wideo (kamera)  
wykonywania fotografii (Foto)  i Odtwarzania wcześniejszych nagrań. Ikony 
robocze pojawiają się w lewym górnym rogu ekranu.

Wykonywanie nagrań i ich ustawienia
Gdy urządzenie jest w trybie Kamera (ikona ), wciśnij przycisk REC/OK, aby 
rozpocząć nagrywanie. W lewym rogu ekranu zacznie powoli mrugać ikona 
, zacznie również mrugać niebieski wskaźnik stanu – Wskaźnik stanu mruga 
również wtedy, gdy w trybie oszczędzania energii wyłączy się ekran, aby dyskretnie 
informować cię o przebiegającym nagrywaniu.
Ponowne naciśnięcie przycisku REC/OK spowoduje zatrzymanie nagrywania, 
a ikona i wskaźniki przestaną migać.

Uwaga: jeśli w trybie oszczędzania energii ekran jest wyłączony, pierwsze 
naciśnięcie przycisku najpierw go włączy, dopiero drugie naciśnięcie spowoduje 
wykonanie żądanej czynności.

Nagrywanie można wyłączyć/włączyć przez naciśnięcie W GÓRĘ (ikona 
przekreślonego mikrofonu), wciśnięcie przycisku BLOKADA zablokuje i zapisze 
plik. Podczas nagrywania nie można dokonywać żadnych regulacji urządzenia. 
Rozmiar plików zależy od długości i rozdzielczości nagrania. Np. 1 min 720P ma 
około 40 MB, 1080FHD ma 750 MB 2.7K ma około 130 MB, 4K ma około 200 MB. 
Około jedna trzecia miejsca na karcie jest przeznaczona na pliki ukryte i robocze.

Ustawiania parametrów (MENU)
Przez jedno naciśnięcie przycisku MENU przeniesiesz się do ustawień urządzenia. 
Ewentualne kolejne naciśnięcie powoduje przejście z obu ustawień z powrotem do 
trybu roboczego. Potwierdź poszczególne pozycje, naciskając OK, wybierz opcję 
W GÓRĘ / W DÓŁ, potwierdź ponownie i wróć, naciskając OK.
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•  Rozdzielczość: 4K (3840×2160, 30 kl./s), 2.7K (2688×1520, 30 kl./s), 1080P 
(1920x1080, 30 kl./s), 720P (1280x720, 30 kl./s), 

•  Pętla: 1 min / 3 min – długość danego fragmentu, który będzie w jednym pliku 
zanim zostanie założony kolejny plik.

•  Typ kodowania: H.264 / Wysoka kompresja. Do zwykłego użytkowania zaleca 
się H.264.

•  Ekspozycja: -3...0...+3 – korekcja światła w kadrze
•  Wykrywanie ruchu Wył/Wł. – nagrywanie włącza się tylko w przypadku dużego 

ruchu w kadrze (ruch samochodu) i zatrzymuje się po ok. 15 sek.
•  Nagrywanie audio: Wył./Wł. – dźwięk z kabiny jest nagrywany przez 

wbudowany mikrofon tylko, jeśli włączono Audio.
•  Czułość na wstrząsy: Wył./Niska/Średnia/Wysoka – wbudowany czujnik 

przyspieszenia po przekroczeniu wartości progowej (uderzenie, kolizja), zgodnie 
z ustawioną czułością, poleci zablokować plik przed automatycznym usunięciem. 
Czułość sprawdź w aplikacji, aby uniknąć niepotrzebnego oznaczania plików jako 
zablokowane, gdy jest to normalny stan (wyboje na drodze, przejazd kolejowy, 
itp.). Czujnik można również całkowicie wyłączyć.

•  Tryb parkowania – patrz opis poniżej.
•  LCD screensaver / Wygaszacz ekranu: Wył. / 30 s / 1 min / 2 min – wyłącza 

ekran po określonym czasie (bez kontroli użytkownika) i pozostawia pozostałe 
tryby pracy bez zmian, aby oszczędzać energię baterii i minimalizować 
zakłócenia w prowadzeniu pojazdu. Naciśnięcie przycisków sterujących 
powoduje ponowne włączenie ekranu.

•  Auto Power Off / Automatyczne wyłączanie: Wył. / 1 min / 3 min / 5 min – 
automatyczne wyłączenie po określonym czasie bezczynności

•  Język: wybierz.
•  Częstotliwość: 50 Hz / 60 Hz – wybierz, aby minimalizować mruganie ze źródeł 

światła.
•  Data/Czas: przechodź między opcjami wciskając OK: RR/MM/DD.
•  Format: Formatuje kartę pamięci do optymalnego wykorzystania w kamerze. 

Zachowaj ostrożnie, formatowanie bezpowrotnie usuwa nagrania. Dlatego 
urządzenie poprosi o potwierdzenie formatowania. Jeśli masz pewność, wybierz 
TAK lub opuść formatowanie, wybierając Anuluj.

•  Wybór strefy czasu: dla Europy Środkowej wybierz UTC+1, w lecie UTC+2
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•  Znak wodny rejestracji – możesz zapisać swój tekst do zapisania w nagraniu
•  Przełącznik znaku wodnego rejestracji – Wył./Wł. określi, czy twój tekst pojawi 

się w wideo czy nie.
•  Default Setting / Ustawienia fabryczne – możesz przywrócić ustawienia 

fabryczne kamery wybierając Reset fabryczny (potwierdź: Tak, opuść: Anuluj).
•  Informacje – wyświetli się wersja software.

Tryb parkowania
Istnieje specjalny tryb do tworzenia krótkich 15-sekundowych nagrań wideo 
w przypadku uderzenia
w twój nieruchomy samochód, aby schwytać sprawcę. I to przy wyłączonej 
kamerze.
Aktywny tryb parkowania jest symbolizowany przez ikonę kamery w prawym 
górnym rogu ekranu.
Można aktywować tryb parkowania:
1)  W menu urządzenia – wybierz Wł. (OK), wybierz Wył., aby wyłączyć tryb 

parkowania.
Możliwe problemy:
a)  Gdy poziom naładowania baterii jest niski, kamera włączy się, wykryje niski 

poziom naładowania i wyłączy się ponownie. Utrzymuj akumulator kamery 
naładowany. Jeśli kamera jest podłączona do zasilania, nagrywanie nie zostanie 
zatrzymane po 15 sekundach.

b)  Kamera może włączyć się, gdy wejdziesz do samochodu, ale kluczyk zapłonu 
nie zostanie włączony od razu. Dopiero około 15 s przerwy w nagrywaniu i 
wyłączenia kamery po włączeniu stacyjki kamera się wyłączy i nie włącza się 
ponownie. Włącz kamerę ręcznie.

c)  Przy włączaniu stacyjki podczas przerwy w nagrywaniu podczas długiego 
postoju. Jest to konflikt pomiędzy automatycznym wyłączaniem wewnętrznym 
a automatycznym włączaniem zewnętrznym.
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Wykonywanie nagrań i ich ustawienia
Gdy urządzenie jest w trybie Foto (ikona ), wciśnij przycisk OK, aby wykonać 
zdjęcie.

Ustawiania parametrów (MENU)
Przez jedno naciśnięcie przycisku MENU przeniesiesz się do ustawień urządzenia. 
Ewentualne kolejne naciśnięcie powoduje przejście z obu ustawień z powrotem do 
trybu roboczego. Potwierdź poszczególne pozycje, naciskając OK, wybierz opcję 
W GÓRĘ / W DÓŁ, potwierdź ponownie i wróć, naciskając OK.
•  Self timer / Samowyzwalacz (Nieaktywny, 3 s / 5 s / 10 s / 20 s opóźnienia)
•  Resolution/Rozdzielczość (14M, 12M, 10M, 8M)
•  Automatyczne foto (Wył. / 3 s / 10 s / 15 s / 20 s / 30 s) – wykonanie większej 

ilości fotografii pod rząd do zatrzymania (OK)
•  Quality/Jakość (Wysoka/Normalna/Oszczędna) – wyższa jakość oznacza 

większe pliki
•  pozostałe pozycje są takie same jak przy nagrywaniu wideo

Przeglądanie i jego ustawienia
Gdy urządzenie jest w trybie Przeglądania (2× wciśnięcie MODE), do przeglądania 
najpierw przygotowany zostaje ostatnio zapisany plik (nagranie lub zdjęcie). 
W plikach można poruszać się przyciskami W GÓRĘ / W DÓŁ i wybierać 
przyciskiem OK. Kolejne wciśnięcie OK zatrzyma odtwarzanie nagrania.

Usuń
W trybie przeglądania można podczas wyświetlania usunąć aktualnie oglądany 
plik. Naciśnij przycisk MENU. W następnym menu wybierz, czy usunąć właśnie 
ten jeden plik. Swój zamiar potwierdź następnie przyciskiem OK lub zrezygnuj, 
wybierając Anuluj. Plików chronionych blokadą nie można usunąć bezpośrednio, 
należy z nich najpierw zdjąć blokadę.
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Ochrona
W trybie przeglądania można podczas wyświetlania zabezpieczyć właśnie oglądany 
plik przed usunięciem systemowym lub ręcznym. Wciśnij przycisk BLOKADA. 
Kolejne wciśnięcie przycisku BLOKADA ponownie odblokuje plik. Zablokowane pliki 
są chronione przed usunięciem, ale ewentualne formatowanie karty spowoduje 
nieodwracalne usunięcie całej zawartości bez względu na ochronę.
Jeżeli chcesz usunąć tylko niektóre chronione pliki, musisz je najpierw odblokować 
i dopiero potem usunąć. Podobnie można usuwać pliki zablokowane przez system 
(przez polecenie G-sensor), najpierw muszą zostać odblokowane.
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3. Rozwiązywanie problemów:
Przeczytaj, zanim skontaktujesz się ze sprzedawcą lub serwisem.
•  Nie można wykonywać zdjęć i nagrań.
  Sprawdź, czy włożona karta jest sprawna i czy jest na niej wolne miejsce lub czy 

nie jest zablokowana przed zapisem.
•  Nagrywanie samoistnie się zatrzymuje.
  Sprawdź, czy włożona karta jest sprawna, sformatuj ją w urządzeniu lub użyj 

innej karty, zwłaszcza szybszej. Jeśli wyczerpał się limit systemu plików, wybierz 
dzielenie plików na mniejsze fragmenty.

•  Podczas odtwarzania wideo lub fotografii pojawia się komunikat „Błąd pliku”. Plik 
jest uszkodzony w związku z błędem medium, spróbuj sformatować kartę lub 
wymień ją na nową.

•  Rozmazany obraz
  Sprawdź, czy obiektyw nie jest zanieczyszczony, w razie potrzeby wyczyść go 

delikatnymi środkami, przeznaczonymi np. do okularów.
•  Kolory fotografii nie są wierne nawet przy świetle dziennym.
 Sprawdź balans bieli w Ustawieniach.
•  Pasy w obrazie
  W kadrze jest światło z częstotliwością 50 Hz lub 60 Hz, w zależności od sieci. 

W celu kompensacji pasów zmień częstotliwość w Ustawieniach.
•  SW urządzenia się zatrzymał.
 Zrestartuj urządzenie przyciskiem Reset.
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4. Dane techniczne
Ekran LCD 3", HD, LCD

Obiektyw Super szerokokątny z wysoką rozdzielczością

Rozmiar wideo 4K/2.7K/1080P/720P

Format wideo / 
kodek H.264 MOV, High Compression

Rozdzielczość foto 14 M / 12 M / 10 M / 8 M

Format foto JPG

Karty pamięci MicroSD, max. 128 GB, min Class 10

Mikrofon/Głośnik Wbudowane

Częstotliwość sieci 50 Hz / 60 Hz

Gniazdo USB USB 2.0

Zasilanie 5 V, 1 A

Akumulator 3.7V 200mAh

Wymiary 89 x 54 x 34 mm

Masa 58 g

Uwaga: Zastrzegamy sobie prawo do przyszłych zmian bez uprzedzenia w celu 
poprawy wydajności lub dostosowania.

Językiem oryginału jest język czeski.
Adres producenta: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01
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WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI 
ZUŻYTYM OPAKOWANIEM
Zużyte opakowanie należy przekazać na miejsce wyznaczone do składowania 
odpadu przez lokalny urząd.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 
I ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej 
oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być 
wyrzucane wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. Aby je prawidłowo 
zutylizować, odnowić lub poddać recyklingowi, przekaż te wyroby do 
właściwych punktów zbiórki odpadów. W niektórych państwach Unii 
Europejskiej lub innych krajach europejskich można zwrócić produkt 
lokalnemu sprzedawcy przy zakupie nowego produktu będącego jego 
odpowiednikiem. Poprzez prawidłową utylizację tego produktu pomożesz 
zachować cenne bogactwa naturalne oraz zapobiec potencjalnym 
negatywnym wpływom odpadów na środowisko naturalne oraz ludzkie 
zdrowie, które mogłyby być skutkiem nieprawidłowej utylizacji odpadów. 
Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy 
punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów 
mogą być nakładane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej
Chcąc zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, zwróć się 
o potrzebne informacje do sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Utylizacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Chcąc zutylizować ten wyrób, 
zwróć się o potrzebne informacje dotyczące prawidłowego sposobu utylizacji 
do lokalnych urzędów lub sprzedawcy.

Ten produkt spełnia wszelkie podstawowe wymogi dyrektyw UE, które go
dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych 
technicznych wyrobu bez uprzedzenia.
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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. 
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