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UWAGA! Oświadczenie 

Producent nie jest 
odpowiedzialny za 

konsekwencje sytuacji 
spowodowanych 
nieprawidłowym 

użytkowaniem telefonu lub 
niezastosowaniem się do 
zaleceń zamieszczonych w 

instrukcji obsługi. 

Wersja oprogramowania 
może być ulepszona bez 

wcześniejszego 
powiadomienia. 

Reprezentant producenta 
zachowuje sobie prawo do 
decydowania o właściwej 

interpretacji niniejszej 
instrukcji. 

 

2. Bezpieczeństwo 
—NIE RYZYKUJ— 

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne 
na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość 
połączeń. Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których 
zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, ani 
wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne 
zagrożenia. Zawsze stosuj się do wszelkiego rodzaju 
zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez 
personel miejsca, w którym jesteś. 

—OGRANICZENIA W UŻYTKOWANIU— 
Łączność bezprzewodowa Wi-Fi wykorzystuje 
pasmo 2,4 GHz oraz pasmo 5 GHz. Na terenie Unii 
Europejskiej z pasma Wi-Fi 5 GHz nie wolno 
korzystać na zewnątrz budynków. W miejscach 
użytkowania urządzeń należy przestrzegać 

przepisów krajowych i lokalnych. 
—PROFESJONALNY SERWIS— 

Ten produkt może być naprawiany wyłącznie przez 
wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany 
punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez 
niewykwalifikowany lub nieautoryzowany serwis grozi 
uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji. 
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—POŁĄCZENIA ALARMOWE— 
Połączenia alarmowe z telefonu mogą nie być możliwe na 
niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. 
Zaleca się, aby znaleźć alternatywny sposób na 
powiadamianie służb ratowniczych w przypadku wyjazdu  
w tego typu tereny. 

—WODA I INNE PŁYNY— 
Urządzenie ma certyfikat odporności IP68. Oznacza to 
odporność na wodę i pył, gdy wszelkie uszczelki są 
nienaruszone i prawidłowo założone. 
IP6x – Norma przewiduje całkowitą ochronę przed 
wnikaniem pyłu. 
IPx8 – Norma przewiduje ochronę przed wnikaniem wody 
przy zanurzeniu ciągłym na głębokości do 1m przez dowolny 
czas. 
W miarę możliwości nie narażaj urządzenia celowo na 
działania wody i innych płynów. Woda i inne płyny nie 
wpływają korzystnie na pracę elektronicznych podzespołów. 
Po zamoczeniu jak najszybciej wytrzyj i wysusz urządzenie. 
—NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE I DZIECI— 
Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także 
dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub 
psychicznych, a także przez osoby niemające doświadczenia 
w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego 
korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za 
ich bezpieczeństwo. Urządzenie nie jest zabawką. Karta 
pamięci i karta SIM są na tyle małe, że mogą zostać 
połknięte przez dziecko lub spowodować zadławienie. 
Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu 
dzieci. 

—AKUMULATORY I AKCESORIA— 
Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich 
lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub 
powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć 
wpływ na pojemność i żywotność akumulatora.  



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


