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Bezpieczeństwo

UWAGA: Zapoznaj się z poniższymi zasadami, aby zminimali-
zować ryzyko związane z korzystaniem z urządzenia. Niezasto-
sowanie się do tych zasad może spowodować niebezpieczeń-
stwo dla Twojego zdrowia lub złe funkcjonowanie urządzenia.

• Wyłącz urządzenie lub uruchom tryb samolotowy przed wejściem 
na pokład samolotu, ponieważ może ono powodować zakłócenia 
urządzeń pokładowych. Przestrzegaj wszystkich ograniczeń obo-
wiązujących na pokładzie samolotu.

• Nie używaj urządzenia w pobliżu paliw, chemikaliów lub materia-
łów wybuchowych.

• Nie używaj produktu w pobliżu ognia, żaru, tlących się papierosów, 
cygar, itd.

• W czasie jazdy samochodem przestrzegaj lokalnych przepisów 
dotyczących korzystania z urządzeń mobilnych podczas kierowa-
nia pojazdem. Nie instaluj produktu nad poduszkami powietrznymi 
samochodu.

• Nie korzystaj z urządzenia w szpitalach i innych miejscach, gdzie 
używanie urządzeń mobilnych jest zabronione. Używanie może 
wpływać na pracę sprzętu elektronicznego oraz urządzeń medycz-
nych takich jak np. rozruszniki serca czy aparaty słuchowe. W przy-
padku użycia produktu w pobliżu sprzętu medycznego, skonsultuj 
się z lekarzem.

• Nie demontuj elementów urządzenia samodzielnie. Nie wprowa-
dzaj do urządzenia żadnych modyfikacji, ani go nie maluj. Jeżeli 
urządzenie nie działa poprawnie, niezwłocznie skontaktuj się 
z dystrybutorem.

• Bateria urządzenia powinna być ładowana w odpowiednim środo-
wisku – chłodnym i przewiewnym, z dala od materiałów łatwopal-
nych i wybuchowych.



2         Polski

• Aby zapobiec rozmagnesowaniu, nie przechowuj urządzenia 
w pobliżu materiałów magnetycznych, takich jak dyski, karty kre-
dytowe itp.

• Opady, duża wilgotność oraz wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć 
mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów 
elektronicznych. W przypadku zalania lub zawilgocenia urządzenia, 
wyłącz urządzenie i skontaktuj się z dystrybutorem.

• Uwaga! W przypadku kontaktu z ogniem, produkt może 
eksplodować.

• Nie używaj urządzenia w zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperatu-
rze otoczenia. Nie wystawiaj go na silne działanie promieni słonecz-
nych lub wysokiej wilgotności.

• Do czyszczenia urządzenia nie używaj płynów lub wilgotnych ście-
reczek z silnym detergentem.

• Produkt musi być przechowywany w czystym i wolnym od pyłów 
miejscu.

• Nie rzucaj produktem, nie upuszczaj go, ani go nie zaginaj.

• Nie używaj produktu w miejscach, w których używanie urządzeń 
elektrycznych jest zabronione.

• Zestaw słuchawkowy noś tak, aby nie powodował niewygody, ani 
nie był narażony na nacisk.

• Uwaga! Rozbity ekran może powodować zagrożenie przecięciem 
lub skaleczeniem.

• Uwaga! Przechowuj urządzenie z dala od dzieci. Może to być nie-
bezpieczne dla ich zdrowia, gdyż produkt zawiera małe części stwa-
rzające ryzyko zadławienia się lub uduszenia.

Zalecenie medyczne: Urządzenie może spowodować zakłócenie pracy 
implantów medycznych. W celu zminimalizowania ryzyka zachowaj odle-
głość między urządzeniem, a  innymi urządzeniami medycznymi, która 
wynosi co najmniej 20 cm. Nie noś urządzenia w kieszeni na piersi. W przy-
padku podejrzenia zakłóceń, niezwłocznie wyłącz urządzenie. W przy-
padku urządzeń medycznych zasięgnij rady u lekarza lub producenta.
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Warunki gwarancji
Urządzenie zostało wyprodukowane przez Vasco Electronics. Firma 
Vasco Electronics gwarantuje, iż produkt jest nieuszkodzony oraz nie 
posiada wad materiałowych, ani projektowych.

Gwarancja obowiązuje przez dwa (2) lata od dnia zakupu. Jeśli urządze-
nie nie działa poprawnie w ramach normalnej obsługi i użytkowania, 
Vasco Electronics może naprawić lub wymienić urządzenie w przy-
padku, gdy naprawa nie jest możliwa. 

W trakcie naprawy lub wymiany urządzenia może nastąpić utrata 
danych osobistych zapisanych w urządzeniu. Vasco Electronics nie 
bierze odpowiedzialności za utratę osobistych ustawień, materiałów, 
danych ani informacji. Firma nie rekompensuje wyżej wymienionych 
strat.

Warunki
1. Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie w przypadku dołącze-

nia oryginalnego dowodu zakupu.

2. Niniejsza gwarancja nie obowiązuje w przypadku uszkodzeń spo-
wodowanych nieprawidłowym użyciem, konserwacją niezgodną 
z instrukcją obsługi lub zużycia urządzenia. Gwarancja nie obej-
muje również uszkodzeń spowodowanych modyfikacją urządzenia 
lub oprogramowania, wypadkiem ani uszkodzeń mechanicznych 
takich jak zalanie, zgniecenie, upadek.

3. Bateria urządzenia zużywa się i nie jest to wada baterii. W przy-
padku znacznego skrócenia czasu działania baterii, należy skon-
taktować się z dystrybutorem.

4. Na ekranie urządzenia mogą wystąpić uszkodzone piksele. Są to 
drobne, białe lub czarne punkty, których nie da się naprawić. Jeśli 
na ekranie pojawi się 10 lub mniej uszkodzonych pikseli, nie jest 
to usterka.
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5. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych podczas 
naprawy urządzenia przez osoby nieupoważnione.

6. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych 
wirusami, końmi trojańskimi, ani innym oprogramowaniem 
szpiegującym.

7. Niniejsza gwarancja nie obejmuje zażaleń dotyczących działania 
sieci GSM.

8. Niniejsza gwarancja nie obejmuje akcesoriów dołączonych do 
urządzenia oraz baterii. 

9. Urządzenie wyposażone jest w kartę SIM. Gwarancja nie obejmuje 
działania karty SIM.

10. Urządzenie korzysta z aplikacji osób trzecich. Niniejsza gwaran-
cja nie obejmuje jakości oraz zakresu działania tychże aplikacji, 
a  w  szczególności aplikacji firmy Microsoft, Google Inc., Baidu, 
Sygic a.s., HERE, Wikimedia, Wikimedia Foundation Inc., OpenWe-
atherMap, Facebook Ireland Limited, Splunk Inc., VideoLAN.

Dostawca fabrycznej karty SIM ma podpisane umowy z większością 
operatorów na świecie. Urządzenie wymaga połączenia z Internetem 
poprzez sieć WiFi lub GSM. Producent nie gwarantuje działania łączności 
GSM w każdym miejscu ani darmowego dostępu do sieci WiFi.

Firma Vasco Electronics nie bierze odpowiedzialności za koszty związane 
z usługami GSM (transfer danych, rozmowy telefoniczne), w szczególno-
ści za koszty naliczane przez innych operatorów niż operator fabrycznej 
karty SIM. 

Pomimo, że urządzenie korzysta z największych osiągnięć w techno-
logii tłumaczenia tekstu i rozpoznawania mowy, to funkcje te należy 
traktować jako informacyjne i poglądowe, a tłumaczenia ze względu 
na niedoskonałość technologii mogą zawierać błędy. Firma Vasco Elec-
tronics nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane błędnym 
lub nieprecyzyjnym tłumaczeniem.


