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HDMIIP_TX+RX
HDMIIP3USB
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____________________________

HDMIIPSPHHFBASET01
HDMIIPSPH383
____________________________

HDMIIPSPH-BIT-POE
HDMIIPSPH-BIT_TX+RX

Instrukcje bezpieczeństwa
Niebezpieczeństwo obrażeń w wyniku niewłaściwego postępowania:
> Porównaj specyfikacje produktów i urządzeń peryferyjnych. Muszą one być identyczne lub mieścić się 
w określonym zakresie.
> Stosować tylko w suchych warunkach.
> Nie zaleca się dla osób o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, takich jak na 
przykład dzieci.
> Unikać nadmiernego ciepła i zimna, wilgoci i bezpośredniego działania promieni słonecznych, a także drgań i
ciśnienia mechanicznego.
Szkody materialne na skutek niewłaściwego postępowania:
> Nie użytkować uszkodzonego sprzętu.
> Nie należy stosować detergentów i środków chemicznych do czyszczenia.
> Przestrzegać przepisów i ograniczeń krajowych.
> Nie należy umieszczać na urządzeniu ciężkich przedmiotów
Gwarancja i odpowiedzialność:
•Jako producent nie ma wpływu na montaż , gwarancja odnosi się tylko do samego produktu .
•Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom lub mieniu powstałe wskutek 
niewłaściwego montażu, eksploatacji i konserwacji.
•Nie modyfikować produktu
•Jakiekolwiek użycie inne niż zgodne z zastosowaniem produktu jest zabronione i powoduje utratę gwarancji.
•Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku.
Konserwacja i pielęgnacja Przechowywanie i transport:
•Zawsze przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.
•Zachować oryginalne opakowanie do transportu oraz w celu uniknięcia szkód.
Instrukcje dotyczące usuwania:
Zgodnie z europejską dyrektywą WEEE , sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać do odpadów 
konsumenckich, jego komponenty należy poddać recyklingowi lub usuwać oddzielone od siebie. W przeciwnym razie 
substancje niebezpieczne mogą zanieczyścić środowisko. Obowiązki wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym w imieniu przedsiębiorcy, zgodnie z odpowiednią umową przyjęła Organizacja 
Odzysku Symbol przekreślonego kosza może występować na bateriach w połączeniu z innymi symbolami 
chemicznymi. Produkt zawiera wbudowaną baterię którą ze względu bezpieczeństwa nie można wymieniać 
samodzielnie przez cały okres użytkowania, a jego wymianę może przeprowadzić wykwalifikowany pracownik serwis.
Konsumenci są zobowiązani przez prawo do utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych bezpośrednio 
do sprzedawcy, producenta lub odpowiednich instytucji zajmujących się utylizacją takich urządzeń.
Niniejszym producent deklaruje że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 
2014/30/UE (EMC),2014/53/EU (RED) 2014/35UE (LVD) i 2011/65/EU (RoHS) - produkt nie może być 
traktowany jak odpad domowy. Recykling skontaktuj się ze sprzedawcą lub władzą lokalną.
Dystrybutor:
DMTrade Mikołaj Tomaszewski. ul. Wiśniwoa 36; 64-000 Kościan 

www.dmtrade.pl, sklep@dmtrade.pl, tel. +48 655117408,


