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Instrukcja 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), 2014/35UE (LVD) i 2011/65/EU 
(RoHS) - produkt nie może być traktowany jak odpad domowy. Recykling 
skontaktuj się ze sprzedawcą lub władzą lokalną
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Safety instructions
Danger of injury as a result of misconduct:
- Compare the specifications of peripheral products and devices. They must 
be identical or fit within a certain range.
- Use only in dry conditions.
- It is not recommended for people with reduced physical, sensory or mental 
performance, such as children.
void cessive heat and cold, moisture and direct sunlight, as well 
as vibrations and mechanical pressure.
Material damage suffered by misconduct:
- Do not use damaged equipment.
- Detergents and cleaning chemicals should not be used. Comply
with national laws and restrictions.
- Do not place heavy objects on the device
Warranty and responsibility:
as a manufacturer does not affect installation, the warranty applies only to 
the product itself.
The manufacturer shall not be liable for damage caused to persons or 
prop-
erty caused by improper installation, operation and maintenance.
Do not modify the product any use other than compatible with the use of the 
product is prohibited and causes a loss of warranty.
We reserve the right to print errors.
Maintenance and care Storage and transport:
always follow the safety instructions.
Keep the original packaging for transportation and to avoid damage. Re-
moval Instructions:
In accordance with the European WEEE Directive, electrical and electronic equip-
ment must not be disposed of in consumer waste, its components should be 
recycled or disposed of separately. therwise, hazardous substances may contam-
inate the environment. The obligations under the ct on Electrical and electronic 
waste on behalf of the trader, in accordance with the relevant agreement, have 
adopted the 
the crossed-out trash can Symbol may appear on batteries in conjunction with 
other symbols 
Chemical. The product contains a built-in battery which, due to safety reasons, 
cannot be changed on its own for the life and can be changed by a qualified service 
technician. Consumers are required by law to dispose of electrical and electronic 
equipment directly to the seller, manufacturer or relevant institutions dealing with 
the disposal of such equipment.

Hereby, the manufacturer declares that this product complies with 
the essential requirements of Directive 2014/30/EU (EMC), 2014/35EU 
(LVD) and 2011/65/EU (RoHS)-the product must not be treated as 
household waste. Contact your retailer or local authority for recyling
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Sicherheitshinweise
Verletzungsgefahr durch unsachgemä Handhabung:
- Vergleichen Sie Produktspezifikationen und Peripheriegeräte. Sie müssen 
identisch sein oder innerhalb des angegebenen Bereichs passen.
- Nur unter trockenen Bedingungen erwendet.
- Nicht empfohlen für Menschen mit eingeschränkter körperlicher, sen-
sorischer oder geistiger itness, wie z. B. Kinder.
- Vermeiden Sie übermä ige Hitze und Kälte, euchtigkeit und direkte 
Sonneneinstrahlung sowie Vibrationen und mechanischen Druck.
Sachschaden durch ehl erhalten:
- Vewenden Sie keine defekten eräte.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Reinigungschemikalien. 
Einhaltung nationaler Vorschriften und Beschränkungen.
- Schwere Gegenstände nicht auf das erät legen
arantie und Haftung:
Da der Hersteller die Installation nicht beeinflusst, gilt die arantie nur für das 
Produkt selbst.
Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die Personen entstehen, oder für die 

Ursache, die durch  unsachgemä Installation, Betrieb und Wartung erursacht
werden.        • Ä               ndern Sie das Produkt nichtede andere Verwendung als in bereinstim-
mung mit dem Produkt ist erboten und erlischt die arantie.
Wir behalten uns das Recht or, ehler zu drucken.
Wartung und Pflege Lagerung und Transport:
Befolgen Sie immer die Sicherheitshinweise.
Bewahren Sie die Original erpackung für den Transport auf und ermeiden 
Sie Schäden. Anweisungen zum Entfernen:
Nach der europäischen WeEE-Richtlinie dürfen Elektro und Elektronikgeräte nicht in 
Verbraucherabfällen entsorgt werden, ihre Bestandteile sollten recycelt oder 
getrennt oneinander entsorgt werden. Andernfalls können gefährliche Stoffe die 
Umwelt reinigen. Verpflichtungen nach dem esetz über gebrauchte elektrische und 
elektronische eräte im Namen des Händlers, in bereinstimmung mit der 
entsprechenden Vereinbarung on der Organisation der Wiederherstellung Symbol 
des gekreuzten Korbs angenommen werden kann auf Batterien in Kombination mit 
anderen Symbolen auftreten 
Chemische. Das Produkt enthält eine eingebaute Batterie, die während der gesamten 
Lebensdauer des Produkts nicht unabhängig ersetzt werden kann und durch einen 
ualifizierten Sericemitarbeiter ersetzt werden kann. Die Verbraucher sind gesetzlich 
erpflichtet, elektrische und elektronische eräte direkt an den Verkäufer, Hersteller 
oder releante Einrichtungen zu entsorgen, die mit der Entsorgung dieser eräte
befasst sind.
Hiermit erklärt der Hersteller, dass dieses Produkt die wesentlichen 
Anforderungen der Richtlinie 2014/30/EU (EMV), 2014/35EU (LVD) und 
2011/65/EU (RoHS) erfüllt - das Produkt kann nicht als Hausmüll behan-
delt werden. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder ihre lokale Behörde 
für das Recycling
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