
SLE 40F18TCS

CZ Uživatelská příručka LED televizor
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SLE 40F18TCS





Informa ní list výrobku
NA ÍZENÍ KOMISE V P ENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2013 o ozna ování elektronických displej
energetickými štítky

 Parametr Parametr nebo hodnota a Jed-
notka

1. Název nebo ochranná známka dodavatele. SENCOR
 Adresa dodavatele. -
2. SLE 40F18TCS
3. F

4. 38,0 W
5.

6. W
7. Vypn tý stav, p íkon (v p ísl šných p ípadech) 0,0 W
8.

dech)
0,3 W

9. W

10.
11. Pom r stran 16 : 9
12. Rozlišení obrazovky 1 920 x 1 080 pixels
13. 101,0 cm
14. 40
15. Viditelná plocha obrazovky 42,6 dm²
16. LE  LC
17. Ne
18. ost pný sníma  pro rozpoznávání hlas Ne
19. Ne
20. 60
21.

a firm ar  (od data, kdy bylo kon eno vád ní na
trh)

8 roky

22.
data, kdy bylo kon eno vád ní na trh)

7 roky

23. 8 roky
 

davatelem
2 roky

24. Typ napájení
Vn jší napájecí zdroj (jiný ne  normalizovaný a so ást balení výrobk )25.
i -  
ii - V 
iii - V
Vn jší normalizovaný napájecí zdroj (nebo vhodný zdroj tohoto typ , pok d není so ástí

i -  
ii - V
iii Po adovaný dodávaný pro d (minimální) - A

26.

iv -



 SLE 40F18TCS



CZ   Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list. 

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka 
se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané 
spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď 
u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je 
povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do 
konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence 
reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických 
předpisů neznečištěný výrobek. V  případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o  dobu od 
okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy 
je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat 
(doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:
 vady, na které byla poskytnuta sleva;
 opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
 poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem 

k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku 
použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;

 poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
 poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, 

vniknutí vody);
 vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem 

apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
 poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo 

nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
 poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou 

(servisem);
 případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek 

zakoupil);
 případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
 případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující 

prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, 
přepisované údaje v dokladech).

Distributor:
FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany

Servisní středisko:
FAST ČR, a.s., Technická 1701, 251 01 Říčany, tel: 323 204 120
FAST ČR, a.s., areál GLP Park Brno Holubice, Holubice 552, 683 51 Holubice, tel: 531 010 295

Aktuální seznam servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz.

Originální znění návodu je v českém jazyce, další jazykové mutace jsou tvořeny příslušným překladem.






