Návod k použití nabíjecího stojánku
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Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si návod
k použití Vašeho telefonu a tento krátký návod pro použití nabíjecího stojánku.
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Bezpečnostní pokyny
Nezapínejte a nepoužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno
Nepoužívejte telefon během řízení vozidla
Vypněte telefon v blízkosti citlivých zdravotnických zařízení.
Vždy vypněte telefon v letadle.
Nepoužívejte telefon u čerpací stanice pohonných hmot
V blízkosti výbušnin telefon nikdy nepoužívejte a vždy ho vypněte.
Vždy používejte jen originální baterie dodané výrobcem. Nebezpečí zničení telefonu či
dokonce exploze
Zacházejte s telefonem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před mechanickým
poškozením a nečistotami.
Telefon a příslušenství nejsou vodotěsné, chraňte je před vlhkem a vodou.
Chraňte telefon a příslušenství před extrémními teplotami.
Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí
výbuchu.
Chraňte telefon a příslušenství před pádem na zem.
Nikdy telefon ani a příslušenství nerozebírejte.
Telefon nepoužívejte blízkosti osobních nebo lékařských či zdravotnických zařízení aniž
budete mít potvrzení, že rádiové vysílání telefonu neovlivňuje jejich činnost.
Mobilní telefon může ovlivňovat funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných
přístrojů.
Při telefonování přikládejte telefon na opačnou stranu těla než je implantovaný
kardiostimulátor nebo jiný přístroj. Poraďte se svým lékařem o případných rizicích
rušení. V případě podezření z rušení telefon ihned vypněte.
Nepokládejte nebo neinstalujte telefon popř. jeho držák ani příslušenství do prostoru nad
airbagem v automobilu.
Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s ním hrály. Telefon obsahuje malé
součásti, kterými by se mohly udusit nebo se mohou poranit jiným způsobem.
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Sestavení stojánku
Stojánek je dodáván rozložený na dvě části. Nejprve je třeba stojánek řádně sestavit:
Odstraňte případné ochranné fólie ze součástí stojánku
Uchopte základnu stojánku do ruky
Pohybem seshora nasaďte opěrnou část.

Použití stojánku
Konektor na konci kabelu nabíječky dodávané k telefonu připojte do konektoru na
zadní straně stojánku a nabíječku připojte do zásuvky 220V.
Chcete-li nabít telefon, postavte jej do stojánku. Dbejte na to, aby telefon byl telefon
ve stojánku řádně umístěn.
Nabíjení telefonu je indikováno pomocí dvou kontrolních světel. Svítí-li trvale zelené
světlo, je telefon nabitý. Pokud svítí červené světlo, telefon se nabíjí.
Je normální, že v průběhu nabíjení, problikává krátce zelené světlo.
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Ochrana životního prostředí
Použitá elektrozařízení
Telefon je elektrospotřebič. To znamená, že s ním nelze zacházet
jako s běžným domovním odpadem.
Vysloužilý telefon nikdy nevyhazujte do běžného komunálního
odpadu!!!
Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo,
kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci.
Nedodržování těchto pokynů je nezákonné.
Tento výrobek může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí - správné nakládání
je důležité pro jeho ochranu. Pro získání podrobnějších informací jak zacházet s použitým
výrobkem se obraťte na Vašeho prodejce nebo obecní úřad.

Likvidace baterie
Vysloužilé baterie a akumulátory nepatří do běžného
komunálního odpadu!!!
Mohou obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí. Baterii
odevzdejte na příslušném sběrném místě, kde zajistí její ekologickou
likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se
takové místo nachází. Popř. můžete baterii odevzdat přímo prodejci nebo na některé
z poboček ADART COMPUTERS s.r.o..
Nakládání s použitými bateriemi v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné!
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Záruční podmínky
1.

Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Je-li výrobek
dodáván s akumulátorem, vztahuje se záruka i na akumulátor s tím, že obvyklá životnost akumulátoru je
nejméně 6 měsíců. Postupné snížení kapacity nebo ztráta funkčnosti akumulátoru po uplynutí této doby je
posuzována jako přirozený důsledek obvyklého opotřebení. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva
kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

2.

Odpovědnost za vady výrobku nelze uplatnit pokud:
a)
výrobek byl provozován v rozporu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce,
b)
výrobek byl chybně uveden do provozu či nesprávně instalován,
c)
došlo k neoprávněnému zásahu do výrobku; za takový zásah je považováno i otevření krytu jinou, než
oprávněnou osobou,
d)
do výrobku vnikla cizí látka (např. voda),
e)
výrobek byl poškozen vlivem vyšší moci (např. živelný zásah),
f)
uživatel výrobek chybně skladoval, t.j. na nevhodném místě,
zejména ve vlhku, prachu či jinak agresivním prostředí nebo mimo rozsah doporučených teplot pro
skladování (5-40°C není-li v uživatelské příručce stanoveno jinak)
g)
výrobek je mechanicky poškozen,
h)
vada vznikla běžným opotřebením,
i)
výrobek byl opravován jiným než schválenou osobou,
j)
bylo použito nevhodné elektrické napájení, zejména nevhodné typy baterií či akumulátorů, jiný než
doporučený nabíječ, apod.,
k)
s výrobkem bylo použito jiné, než výrobcem či dovozcem schválené příslušenství.

3.

Záruka se nevztahuje na vady, pro které byla poskytnuta sleva z kupní ceny.

4.

Případná ztráta dat, zejména záznamů, snímků či uživatelského nastavení není kryta odpovědností výrobce,
dovozce ani prodejce. Pro účely opravy se má za to, že výrobek je ve stavu, ve kterém byl kupujícímu původně
předán. S uloženými daty a záznamy osobního charakteru bude nakládáno podle příslušných právních
předpisů na jejich ochranu.

5.

Záruční list musí mít vyplněn typ výrobku, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka prodejce. Prodejce
zajistí, aby záruční list obsahoval tyto údaje (mohou být uvedeny na razítku): jméno a příjmení, název nebo
obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o
fyzickou osobu. Při uplatnění práv ze záruky je třeba uvést důvod reklamace, zejména co nejpřesněji popsat
vadu a její projevy.

7

Dovozce:
www.aligator.cz
Copyright © 2011 ADART COMPUTERS s.r.o.

8

