
Dziękujemy za wybranie produktu marki Hama.
Znajdź czas i przeczytaj poniższe instrukcje i informacje. Zachowaj proszę tę instrukcję w bezpiecznym miejscu do
wykorzystania w przyszłości. Jeśli sprzedajesz urządzenie, proszę przekazać niniejszą instrukcję obsługi nowemu
właścicielowi.

1. Objaśnienia znaków ostrzegawczych.
Ostrzeżenie
Symbol używany jest do wskazania instrukcji bezpieczeństwa lub zwrócenia uwagi na konkretne zagrożenia i ryzyka.
Uwaga
Symbol używany jest do wskazania dodatkowych informacji lub ważnych notatek.

2. Zawartość opakowania
- Zasilacz
- Niniejsza instrukcja obsługi

3. Instrukcje bezpieczeństwa
- Obsługuj urządzenie tylko wtedy, gdy jest podłączone bezpośrednio do sprawnego gniazdka elektrycznego.
- Chroń urządzenie przed kurzem, wilgocią i przegrzaniem i używaj go wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Nie należy otwierać urządzenia. Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
- Urządzenie powinno być naprawiane tylko przez specjalistę.
- Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, to urządzenie powinno być przechowywane w miejscu
niedostępnym dla dzieci.

4. Działanie
- Szeroki zakres napięć wejściowych zasilacza (100-240 V, 50/60 Hz) pozwala na użycie go na całym świecie.
- Należy zauważyć, że dodatkowy adapter podróżny musi być użyty w zależności od danego kraju i kontynentu w celu
zapewnienia, że urządzenie prawidłowo połączy się z różnymi rodzajami gniazdek elektrycznych.
Ostrzeżenie
Przesuń wszystkie przewody tak, aby nie stwarzały niebezpieczeństwa potknięcia się lub nie blokowały wyjść awaryjnych.
Nigdy nie stosuj nadmiernej siły do podłączania urządzenia i adaptera (jeśli jest używany).

5. Eksploatacja i konserwacja
- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko miękkiej, suchej szmatki.
Uwaga
Przed czyszczeniem lub naprawą urządzenia, lub gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu, odłącz je od
sieci elektrycznej.

6. Gwarancja
Hama nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie udziela żadnej gwarancji za szkody wynikające z nieprawidłowej instalacji /
montażu, niewłaściwego użytkowania produktu lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi i / lub wskazówek bezpieczeństwa.

7. Serwis i wsparcie
Jeśli masz pytania dotyczące produktu, prosimy o kontakt z infolinią techniczno-produktową
+48 61 873 10 27/28.
W celu uzyskania dalszych informacji wejdź na stronę: www.hama.pl

Uwaga o ochronie środowiska:
Do adaptacji europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do krajowego systemu prawnego, stosuje się:
Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Konsumenci są
zobowiązani przez prawo do zwrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii pod koniec życia produktu do
punktów zbiórki publicznej powołanych do tego celu lub w punkcie sprzedaży. Szczegóły są określone w prawie krajowym
danego państwa.
Ten symbol na produkcie, w instrukcji obsługi lub na opakowaniu oznacza, że produkt jest przedmiotem tych przepisów.
Poprzez recykling, ponowne wykorzystanie materiałów lub inne formy wykorzystania starych urządzeń / baterii, dajesz duży
wkład w ochronę naszego środowiska.

http://www.hama.pl/

