LANZAROTE 2

INSTRUKCJA OBSŁUGI
SAUNA NA PODCZERWIEŃ

Dziękujemy za wybranie naszej sauny na podczerwień
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WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać i przestrzegać poniższych instrukcji.
A) W kabinie sauny nie wolno instalować gniazd elektrycznych.
B) Drzwi kabiny nie zawierają żadnego systemu zamykania czy blokowania, który może uwięzić użytkownika w kabinie sauny.
C) Podczas użytkowania sauny należy utrzymywać odpowiednią wentylację w pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie.
D) UWAGA – Hipertermia (przegrzanie organizmu) pojawia się, gdy wewnętrzna temperatura ciała przekracza o kilka stopni
normalną temperaturę 37°C. Objawy hipertermii to podwyższona temperatura ciała, zawroty głowy, apatyczność, senność i omdlenia.
Wśród poważniejszych skutków hipertermii znajdują się:
a) Nie dostrzeganie znacznie podwyższonej temperatury otoczenia;
b) Nie zauważanie konieczności opuszczenia pomieszczenia;
c) Nieświadomość zbliżającego się niebezpieczeństwa dla zdrowia;
d) Obumarcie płodu o kobiet ciężarnych;
e) Fizyczna niezdolność do opuszczenia pomieszczenia oraz
f) Utrata przytomności.
OSTRZEŻENIE – Używanie alkoholu, narkotyków czy leków może znacząco zwiększyć ryzyko wystąpienia hipertermii.
E) UWAGA – jeśli ręcznie ustawiany termostat często się zacina, należy skontaktować się z pracownikiem serwisu.
F) OSTRZEŻENIE – aby zredukować ryzyko porażenia lub poparzenia nie użytkować urządzenia bez znajdującej się na właściwym
miejscu osłony.
G) UWAGA – nadmierne wystawianie się na działanie sauny może stanowić zagrożenie zdrowia. Osoby z jakimikolwiek problemami
zdrowotnymi powinny się skonsultować z lekarzem przed rozpoczęciem korzystania z sauny.
H) UWAGA – aby zredukować ryzyko pożaru nigdy nie kłaść na grzejniku żadnych palnych materiałów.
I) Nie zabierać do kabiny sauny wody ani innych płynów, aby uniknąć skutków porażenia elektrycznego.
J) OSTRZEŻENIE – zmniejszanie ryzyka przegrzania:
a) opuścić kabinę natychmiast po zauważeniu dyskomfortu, zawrotów głowy, senności i tym podobnych, zbyt długie przebywanie w
gorącym pomieszczeniu może być przyczyną przegrzania organizmu.
b) dzieci zawsze powinny znajdować się pod kontrolą.
c) w przypadkach takich jak ciąża, problemy zdrowotne lub korzystanie z opieki lekarskiej z jakiegokolwiek powodu, należy
skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęcie korzystania z sauny.
d) oddychanie gorącym powietrzem w połączeniu z konsumpcją alkoholu, spożyciem narkotyków lub zażyciem lekarstw może
prowadzić do utraty przytomności.
K) OSTRZEŻENIE – aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, należy odłączyć urządzenie od zasilania przed rozpoczęciem czynności
konserwacyjnych.
ZACHOWAĆ NINIEJSZE INSTRUKCJE
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WPROWADZENIE
Przedstawiamy najbardziej ekonomiczny z dostępnych rodzajów sauny! Gratulujemy pierwszych kroków na ścieżce do poprawy
zdrowia! Tysiące użytkowników codziennie korzysta z zalet saun na podczerwień. Sauna pomaga spalić kalorie, usunąć toksyny,
uśmierzyć ból a nawet oczyścić cerę. Teraz można korzystać ze wszystkich dobrodziejstw sauny na podczerwień w zaciszu swojego
domu.
Nasza firma wkłada ogromy wysiłek w zapewnienie najwyższej jakości produktów fitness, za przystępną cenę. Lista naszych klientów
rośnie codziennie, zaś my wierzymy że odnoszone przez nich korzyści to nasz sukces. Nasi pracownicy są gotowi zapewnić
doskonałą obsługę serwisową.

POPRAWA ZDROWIA i URODY
Łagodzenie dolegliwości bólowych:
Promienie podczerwone w saunie zwiększają przepływ krwi, przez co do organizmu dostarczana jest większa ilość tlenu. Poprawa
krążenia łagodzi stany zapalne, uśmierza ból i przyspiesza regenerację. Sauny na podczerwień często są wykorzystywane w
leczeniu zapalenia torebki stawowej, reumatyzmu, artretyzmu oraz hemoroidów. Poprawa krążenia nie tylko łagodzi wewnętrzne
dolegliwości, ale także korzystnie wpływa na stan skóry przy takich schorzeniach jak łuszczyca, egzema czy blizny. Dobre krążenie to
podstawa miękkiej i jędrnej skóry.

Spalanie kalorii i tłuszczu:
Promienie podczerwone w saunie eliminują nadmiar soli i podskórnego tłuszczu. Podczas półgodzinnej sesji w saunie można spalić
nawet do 600 kcal, dla porównania półgodzinny jogging to spalone 300 kcal a półgodzinna jazda na rowerze pozwala stracić 225 kcal.

Relaks ciała i umysłu:
Sauna zapewnia wyjątkowe środowisko z temperaturą 30˚C - 65˚C. Dalekie promieniowanie podczerwone przyspiesza metabolizm,
poprawia się krążenie krwi, przynosząc świeży tlen i składniki odżywcze do organizmu, produkty przemiany materii są usuwane z
ciała wraz z potem, szybko odnawia się energia i usuwane jest zmęczenie. Podczas korzystania z sauny można także słuchać
muzyki z odtwarzacza CD, co relaksuje cały organizm. Poza tym sauna na podczerwień może pomagać w leczeniu bezsenności oraz
innych dolegliwości związanych ze stresem.

ZALETY:
A) Wysoka jakość wykonania
B) Automatyczny termostat zapewniający stałą temperaturę
C) Stoper i sygnał dźwiękowy – włącza się 5 min. przed zakończeniem sesji w saunie
D) Cyfrowy czujnik i termometr
E) Rurowe promienniki podczerwieni
F) Odtwarzacz CD samochodowy i radio AM/FM oraz głośniki (tylko model „room style”)

4

MONTAŻ SAUNY:
WYMAGANIA INSTALACYJNE
A) Nie podłączać żadnych innych urządzeń do gniazda, do którego jest podłączona sauna.
(Gniazdo zasilające musi być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym)
B) Sauna musi być ustawiona na całkowicie poziomym, płaskim i równym podłożu.
C) Nie dopuszczać do opryskiwania zewnętrznej części sauny wodą. Sauna musi być instalowana w miejscu całkowicie suchym.
D) W pobliżu sauny nie przechowywać przedmiotów łatwopalnych ani substancji chemicznych.

PROCEDURA INSTALACJI
Kabina sauny
1. Budowa sauny na podczerwień. Patrz RYS 1 (ilustracja poglądowa, mogą wystąpić różnice w zależności od modelu).

Pokrywa sufitu
Panel górny

Puszka sterująca

Panel tylny
Panel lewy
Panel prawy
Oparcie i zagłówek
Panel sterujący

Otwór wentylacyjny

Odtw. CD/MP3

Podpórka ławki
Ławka

Panel przedni
Półka

Panel dolny
Narożnik dekoracyjny

Uchwyt drzwi
Listwa łącząca
RYS 1

2. Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić, czy w opakowaniach znajdują się wszystkie potrzebne części. Każdy zestaw
1-osobowej, 2-osobowej lub 3-osobowej sauny jest zapakowany w 3 kartony (patrz RYS 2). Oznaczenia opakowań wchodzących w
skład zestawu: C/NO: 002 1OF 3, C/NO: 002 2 OF 3 oraz C/NO: 002 3 OF 3.

RYS 2
Należy zwrócić uwagę by numer C/NO na każdym z kartonów był identyczny.
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3. Rozpakować kartony i sprawdzić czy zawierają części, zgodnie z poniższą listą
A) Instrukcja obsługi

H) Panel przedni

B) Panel dolny

I) Panel górny

C) Panel tylny

J) Pokrywa sufitu

D) Panel lewy

K) Uchwyt drzwi

E) Panel prawy

L) Półka

F) Ławka

M) Listwa łącząca

G) Oparcie i zagłówek

N) Narożnik dekoracyjny

KROKI INSTALACJI
1. Umieścić płytę dolną / podłogę w wybranej lokalizacji urządzenia, w pobliżu źródła zasilania (patrz RYS 3). UWAGA: dokładnie
sprawdzić która część jest przodem a która tyłem. Ustawić przednią stroną w pożądanym kierunku.

RYS 3 – Umieszczanie panelu dolnego na podłodze

RYS 4 – Ustawianie panelu tylnego

2. Ustawianie panelu tylnego
(Wskazówka: Ustawić tylną ściankę dostosowując jej ustawienie do odpowiednich listew w podłodze. Sprawdzić czy wszystko
zostało ustawione w odpowiedniej pozycji. Patrz RYS-4.)

3. Ustawianie panelu lewego
(Wskazówka: Ustawić płytę lewą w linii z odpowiednimi listwami podłogi. Upewnić się, że lewy panel jest dobrze spasowany z
rowkiem panelu tylnego, a następnie zatrzasnąć mocowanie. Patrz RYS 5.)

RYS 5 – Ustawianie panelu lewego

RYS 6 – Ustawianie panelu prawego

4. Ustawianie panelu prawego
(Wskazówka: Ustawić płytę prawą w linii z odpowiednimi listwami podłogi. Upewnić się, że prawy panel jest dobrze spasowany z
rowkiem panelu tylnego, a następnie zatrzasnąć mocowanie. Patrz RYS 6.)
5. Instalacja oparcia i zagłówka
(Wskazówka: Zainstalować oparcie w jednym z otworów w panelu tylnym, na wysokości odpowiedniej do wzrostu, umieścić we
właściwej pozycji zagłówek, następnie dokręcić śruby. Patrz RYS 7.)
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6. Instalacja ławki
(Wskazówka: Umieścić siedzisko ławki na podparciach zamontowanych na prawym i lewym panelu. Patrz RYS 8.)
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RYS 7 – instalacja zagłówka i oparcia

RYS 8 – Instalacja siedziska ławki

7. Montaż listwy łączącej z panelem przednim
(Wskazówka: Umieścić mocowania przedniego panelu w listwie łączącej, dokładnie i mocno dokręcić od strony listwy. Patrz RYS 9.)
8. Montaż panelu przedniego
(Wskazówka: Umieścić mocowania panelu lewego i prawego w listwie łączącej, skręcić mocno razem panel przedni i dwa boczne
panele od strony listwy łączącej. Patrz RYS 10.)

RYS 9 - Montaż listwy łączącej z panelem przednim

RYS 10 - Montaż panelu przedniego

9. Montaż panelu górnego
(Wskazówka: Sprawdzić czy wszystkie kable podłączeniowe elementów grzejnych i sprzętu cyfrowego przechodzą przez
odpowiednie otwory w panelu górnym. Umieścić panel górny w prawidłowej pozycji i mocno dokręcić. Patrz RYS 11.)
10. Mocowanie narożników dekoracyjnych do listew połączeniowych.
(Wskazówka: Umieścić narożniki dekoracyjne na krawędziach łączeń panelu przedniego i prawego oraz panelu przedniego i lewego,
wyrównać tak by oba kończyły się na tej samej wysokości. Zamocować je od strony listy połączeniowej wewnątrz kabiny. Patrz RYS
12.)

RYS 11 - Montaż panelu górnego

RYS 12 - Mocowanie narożników dekoracyjnych

11. Podłączanie kabli zasilających elementy grzejne oraz urządzenia cyfrowe
(Wskazówka: należy sprawdzić, czy wszystkie kable są mocno połączona z odpowiednimi wtyczkami z puszki sterującej. Patrz RYS
13.)
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RYS 13 - Podłączanie kabli zasilających elementy grzejne oraz urządzenia cyfrowe
12. Montaż pokrywy sufitu
(Wskazówka: Sprawdzić czy otwór wentylacyjny znajduje się dokładnie nad puszką sterującą, następnie mocno dokręcić do paneli.
Patrz RYS 14.)

RYS 14 - Montaż pokrywy sufitu
13. Montaż uchwytów drzwi
(Wskazówka: Umieścić uchwyty po przeciwnych stronach otworów montażowych w szklanych drzwiach, następnie mocno je
dokręcić. Patrz RYS 15.)
14. Instalacja półki
(Wskazówka: Włożyć prawidłowo półkę i dopchnąć ją do końca w ramce znajdującej się w panelu przednim. Patrz RYS 16.)

RYS 15 - Montaż uchwytów drzwi

RYS 16 – Instalacja półki
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UŻYTKOWANIE

1) Środki ostrożności
a) Sprawdzić czy wszystkie obwody i wtyczka spełniają normy bezpieczeństwa.
b) Ustawić temperaturę i czas na najbardziej pasującym poziomie, domyślnie jest to 60 minut w temperaturze 50-65ºC (122ºF-140ºF)
UWAGA: Jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż 18.3ºC (65ºF), należy ustawiać temperaturę na około122ºF (50ºC); jeśli
temperatura otoczenia jest wyższa niż 18.3ºC (65ºF), należy ustawiać temperaturę na około 65ºC (140ºF).
c) Przed rozpoczęciem sesji w saunie należy wypić szklankę wody.
d) Po dwóch godzinach nieprzerwanego użytkowania należy wyłączyć saunę na przynajmniej 1 godzinę.
e) Nie dotykać elementów grzewczych, aby uniknąć poparzeń.
2) Obsługa sauny
a) podłączyć saunę do gniazda zasilania (220V-240V) o parametrach wskazanych na tabliczce znamionowej.
Nie podłączać innych urządzeń do tego samego gniazda.
Włączyć przełącznik główny na suficie kabiny sauny, a następnie włączyć saunę za pomocą przycisku ON/OFF na panelu
sterowania.
Jeśli nie używamy sauny, należy ją odłączyć od zasilania.
b) Naciskać przycisk ‘Temperature’ ▲,▼ by zwiększać lub zmniejszać temperaturę w kabinie sauny. Za każdym naciśnięciem
przycisku “▲“ zwiększa się temperatura. Naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy powoduje szybki przyrost temperatury.
Obniżać temperaturę w taki sam sposób, używając przycisku “▼”.
Po osiągnięciu przez saunę żądanej temperatury zgaśnie lampka “heat“.
c) Naciskać przycisk ‘time’ ▲,▼ by ustawić czas użytkowania. Operacje wykonywać tak samo jak w pkt b.
Kiedy na wyświetlaczu pojawi się “05”,rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
d) Naciskając przycisk ‘light’ można włączać i wyłączać oświetlenie kabiny sauny.
(Sekwencja oświetlenia: włączone wszystkie – białe – czerwone – zielone – niebieskie – migające – wyłączone).
e) Po zakończeniu sesji należy wyłączyć saunę i odłączyć ją od źródła zasilania.
f ) Aby ustawić czas automatycznego wyłączania naciskać przycisk “function“ do momentu gdy przycisk ‘time” zacznie migać.
Naciskać przyciski “+“ i “-“ by ustawić timer na 5 do 60 minut. Nacisnąć i przytrzymać, by szybciej zmieniać ustawienia. Kiedy do
końca ustawionego czasu zostanie 5 minut, na wyświetlaczu pojawi się komunikat “05“, rozlegnie się także sygnał dźwiękowy, a
urządzenie wyłączy się automatycznie po upływie 5 minut. Aby przedłużyć sesję należy ponownie ustawić timer.
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g) Można przełączać wskazania temperatury między skalą Fahrenheita i Celsjusza: naciskać “+“ i “-“ by dokonać wyboru, a następnie
„light“ by przełączyć.

OSTRZEŻENIA
Wskazówki bezpieczeństwa
A) Aby uniknąć pożaru nie suszyć w saunie ubrań ani nie zostawiać w niej ręczników i innych tekstyliów.
B) Aby uniknąć oparzeń lub porażenia elektrycznego nie dotykać ani nie używać żadnych metalowych akcesoriów do obsługi
pokrywy siatkowej elementów grzejnych na podczerwień.
C) Podczas pobytu w saunie nie dotykać żarówki. Jeśli trzeba wymienić żarówkę, należy wyłączyć oświetlenie, poczekać do
wyłączenia sauny i aż żarówka będzie chłodna.
D) Nie rozpylać wody na promiennik podczerwieni – może to doprowadzić do porażenia elektrycznego lub do uszkodzenia
elementów grzejnych.
E) Nie korzystać z sauny jeśli zachodzi jeden z poniższych przypadków:
1) użytkownik ma otwarte rany
2) użytkownik ma choroby oczu
3) użytkownik ma silne oparzenia słoneczne
4) użytkownikami nie mogą być osoby starsze i osłabione, zwłaszcza cierpiące na jakieś dolegliwości, kobiety w ciąży i małe dzieci.
Dzieci powyżej 6 roku życia muszą znajdować się zawsze pod kontrolą osób dorosłych.
W przypadku dolegliwości bezpośrednio związanych ze zmianami temperatury należy przed rozpoczęciem korzystania z sauny
zasięgnąć porady lekarskiej.
F) Nie umieszczać w saunie zwierząt domowych.
G) Nie korzystać z sauny będąc pod wpływem alkoholu.
H) Nie zabierać do kabiny sauny wody ani innych płynów.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem

1

Światełko wskaźnika
zasilania nie zapala się

Prawdopodobna przyczyna

Przeciwdziałanie

Wtyczka nie została prawidłowo

Sprawdzić wtyczkę i podłączyć prawidłowo

podłączona
Sprawdzić zasilanie (zwłaszcza w miejscu

Brak zasilania

podłączenia)
Wskaźnik jest uszkodzony

Wymienić odpowiednią płytkę obwodu

Lampka sygnalizacji grzania jest

Wymienić odpowiednią płytkę obwodu

uszkodzona
Nie zapala się lampka
2

sygnalizująca pracę
urządzenia (nagrzewanie)

Płytka obwodu lub jej elementy są

Wymienić odpowiednią płytkę obwodu

uszkodzone
Wskaźnik temperatury jest uszkodzony

Sprawdzić czy podłączenie nie jest
przerwane i ew. wymienić wskaźnik.

Element grzewczy jest uszkodzony

Wymienić na nowy o tych samych
specyfikacjach

Element grzewczy na
3

podczerwień nie rozgrzewa
się

Złącze przewodu lub przewód elementu

Sprawdzić i prawidłowo wykonać podłączenia

grzewczego zamocowany zbyt luźno
Przepalił się bezpiecznik

Wymienić bezpiecznik na nowy

Wskaźnik temperatury jest uszkodzony

Sprawdzić czy podłączenie nie jest
przerwane i ew. wymienić wskaźnik.

Uszkodzona płytka obwodu przekaźnika
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Wymienić płytkę obwodu

Na elementach grzejnych znajdują się

Usunąć wszystko z elementów grzejnych

jakieś przedmioty lub zanieczyszczenia
4

Nastąpiło przegrzanie elementów

Nieprzyjemny zapach

Odłączyć zasilanie i ponownie podłączyć.

grzejnych,

5

6

Lampa LED nie pali się

Elementy obwodu są uszkodzone

Wymienić odpowiednią płytkę obwodu

Niepodłączony przewód lampy LED

Prawidłowo podłączyć przewód

Lampa się przepaliła

Wymienić lampę

Problemy z panelem sterowania zasilaniem

Naprawić lub wymienić

Głośniki uszkodzone

Wymienić na nowe o tych samych
specyfikacjach

Nie działają głośniki

Nieprawidłowo podłączone przewodu

Ponownie podłączyć przewody w poprawny

głośników

sposób.

Problem z zasilaczem odtwarzacza CD

Sprawdzić okablowanie zasilania lub
wymienić zasilacz.

7

Nie działa odtwarzacz CD

Odtwarzacz CD jest uszkodzony

Wymienić odtwarzacz CD

Nieprawidłowe lub uszkodzone podłączenie

Poprawić złącze lub wymienić je

zasilania

8

Nie działa sauna

Nie podłączony przewód zasilający

Podłączyć przewód do źródła zasilania

Brak zasilania w gniazdku

Sprawdzić gniazdko, zasilanie i bezpieczniki

Uszkodzony przewód zasilający lub płytka

Wymienić przewód lub płytkę obwodu

obwodu
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Wyświetlacz temperatury

Złe podłączenie sensora temperatury lub

Podłączyć prawidłowo sensor temperatury

pokazuje komunikat „EP”

uszkodzony sensor

lub wymienić uszkodzony sensor

Wyświetlacz temperatury

Temperatura w kabinie sauny jest zbyt

Wyłączyć urządzenie i skontaktować się z

pokazuje komunikat „H”

wysoka

serwisem

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA i KONSERWACJI
Czyszczenie
Przednią szybę czyścić przy użyciu wilgotnej ściereczki lub – jeśli to konieczne - umyć używając niewielkiej ilości mydła do rąk
zmieszanego z ciepłą wodą. Kabinę sauny przetrzeć wilgotną ściereczką a następnie osuszyć suchym, chłonnym ręcznikiem.
Nie używać do czyszczenia sauny rozpuszczalników, benzyny, alkoholu i agresywnych środków czyszczących.
UWAGA: jakiekolwiek środki chemiczne agresywne dla drewna mogą zniszczyć saunę i powłokę ochronną nałożoną na drewno.
Zalecenie: nie pozostawiać działającej sauny ani odtwarzacza na dłużej niż 2 godziny za jednym razem. (Pozwoli to przedłużyć czas
użytkowania elementów grzewczych i odtwarzacza).

Transport i przechowywanie
1) W czasie transportu unikać wystawiania na deszcz, śnieg i gwałtowne wstrząsy.
2) Nie przechowywać w wilgotnym miejscu.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Nazwa

Liczba sztuk

Potwierdzenie

Nazwa

Liczba sztuk

Panel przedni

1

Ławka

1

Panel tylny

1

Oparcie

1
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Potwierdzenie

Panel lewy

1

Zagłówek

1

Panel prawy

1

Listwa łącząca

2

Panel dolny

1

Narożnik dekoracyjny

2

Panel górny

1

Śruby i wkręty

Pokrywa sufitu

1

Instrukcja obsługi

1 torebka
1

Projekt i specyfikacje niniejszego urządzenia mogą ulec zmianie bez dodatkowego powiadomienia.
UWAGA: Nie używać tego urządzenia w pobliżu wody lub wilgotnych pomieszczeniach – pozwoli to na uniknięcie ryzyka pożaru lub
porażenia elektrycznego. Nieużywane urządzenie należy zawsze wyłączać, podobnie w przypadku kontroli sprawności czy
konserwacji. W urządzeniu nie ma elementów, które mogą być naprawiane samodzielnie przez użytkownika. W przypadku
uszkodzenia zawsze zwracać się do autoryzowanego serwisu. Urządzenie pracuje pod niebezpiecznym dla człowieka napięciem.
POZBYWANIE SIĘ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Niniejszy symbol pojawiający się na urządzeniu, jego akcesoriach lub opakowaniu oznacza, że zużytego czy
uszkodzonego urządzenia nie wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Urządzenie takie należy
dostarczyć do sprzedawcy lub do wyspecjalizowanego punktu zbiórki odpadów tego typu. W ten sposób
zapewni się utylizację urządzenia zgodną z zasadami ochrony środowiska. Szczegółowe informacje o
punktach zbierania zużytych urządzeń elektrycznych można uzyskać u władz lokalnych.
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KARTA GWARANCYJNA
Urządzenie posiada 24 miesięczną gwarancję producenta której bieg rozpoczyna się w momencie zakupu (data na fakturze). W
czasie trwania gwarancji będą bezpłatnie usuwane wszelkie wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i / lub defektami
produkcyjnymi. Usuwanie wad będzie odbywało się poprzez naprawę lub – według uznania producenta – poprzez wymianę. Prawo
do gwarancji jest udokumentowane przez dowód zakupu. Bez dowodu zakupu nie mogą być przeprowadzane żadne bezpłatne
naprawy czy wymiany.
Aby skorzystać z prawa do gwarancji należy zwrócić do sprzedawcy całe urządzenie w oryginalnym opakowaniu, wraz z fakturą.
Gwarancja wygasa w przypadku:
- nieautoryzowanych manipulacji przy urządzeniu
- uszkodzenia urządzenia w wyniku katastrofy naturalnej
- jakichkolwiek zmian w karcie gwarancyjnej dokonywanych przez nieuprawnione osoby
- korzystania z urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem, zwłaszcza do zastosowań profesjonalnych lub innych
komercyjnych
- przy wystąpieniu widocznych uszkodzeń mechanicznych
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń przedmiotów spowodowanych niewłaściwym i nietypowym użytkowaniem.
Uszkodzenie akcesoriów nie stanowi automatycznie powodu do bezpłatnej wymiany całego urządzenia.
Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania w urządzeniu niewielkich zmian, nie mających wpływu na jego funkcjonalność.
Urządzenie zostało przetestowane pod kątem zgodności ze wszystkimi aktualnymi normami CE takimi jak dyrektywa kompatybilności
elektromagnetycznej i dyrektywa niskonapięciowa, a także zostało wyprodukowane w zgodności z najnowszymi normami
bezpieczeństwa.

Serwis pogwarancyjny
Po zakończeniu okresu gwarancyjnego naprawy przez autoryzowany serwis mogą być dokonywane na warunkach ogólnych.

Model: Lanzarote 2

Data sprzedaży:

Numer seryjny:

Pieczątka i podpis:
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