PORADNIK SZYBKIEGO STARTU

GYORS ÜZEMBE HELYEZÉSI
ÚTMUTATÓ

EU PL

Instrukcje oraz szczegółowe objaśnienia wszystkich funkcji znajdują się w podręczniku użytkownika
(do pobrania ze strony: www.motorolastore.com).

1. Konfiguracja niani elektronicznej audio
MODEL:
MBP162CONNECT

Wtyczka
sieciowa

Gniazd
o zasilania

OSTRZEŻENIE:

• Wybierz miejsce z łatwym dostępem do gniazda
zasilania sieciowego.
• Podłącz jednostkę do gniazda zasilania w pokoju
dziecka. Zapewnij wystarczającą wolną przestrzeń
przed urządzeniem, aby dźwięk był dobrze
słyszalny.

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru lub porażenia
prądem elektrycznym nie należy rozmontowywać
urządzenia. Urządzenie nie zawiera żadnych wewnętrznych
elementów, które mogą być obsługiwane przez
użytkownika. Naprawy powinny być przeprowadzane
wyłącznie przez wykwalifikowanych serwisantów.

B. Zainstaluj aplikację Smart Nursery na urządzeniu z systemem Android™, na
iPhonie® lub iPadzie®.
• Zeskanuj kod QR, korzystając z jednego z powyższych
urządzeń i pobierz aplikację Smart Nursery z App Store
(urządzenia z systemem iOS) lub Google PlayTM Store
(urządzenia z systemem AndroidTM).
• Zainstaluj aplikację Smart Nursery na swoim urządzeniu.

C. Nasłuchuj, korzystając z kompatybilnego smartfona lub tabletu.

MBP162CONNECT

Połącz z internetem,
korzystając z Wi-Fi®

Kompatybilne
urządzenia odtwarzające

MBP162CONNECT

1. Az Audio Monitoring Companion beállítása
A. Kapcsolja be az Audio Monitoring Companion készüléket.
Tápcsatlakozó

Csatlakozóaljzat

FIGYELMEZTETÉS:

• Válasszon egy olyan helyet, amelyről könnyen
elérhető csatlakozóaljzat.
• Csatlakoztassa az egységet egy
csatlakozóaljzathoz kisgyermeke szobájában.
Hagyjon megfelelő mennyiségű helyet a
figyelőeszköz körül, hogy az eszköz megfelelően
fogadni tudja a hangot.

A tűzeset vagy áramütés kockázatának csökkentése
érdekében ne szerelje szét a készüléket. Nem tartalmaz a
felhasználó által szervizelhető részeket. A készüléket
kizárólag hivatalos szervizszakember javíthatja.

B. ASmart Nursery alkalmazás telepítése Android™ vagy iPhone®/ iPad® eszközön.

MODEL:
MBP162CONNECT

1. Nastavení vašeho zařízení Audio Monitoring
Companion
A. Zapněte zařízení Audio Monitoring Companion.
Napájecí
zástrčka

Kompatibilis
MBP162CONNECT Csatlakozzon az internethez
eszközök megtekintéshez
a Wi-Fi®-n keresztül

Napájecí
zásuvka

VAROVÁNÍ:

Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým
proudem, zařízení nerozebírejte. Uvnitř zařízení nejsou
žádné součásti opravitelné uživatelem. Opravy smí
provádět pouze pracovníci autorizovaného servisu.

1. Opsætning af din Audio Monitoring Companion
MODELL:
MBP162CONNECT

A. Tænd for Audion Monitoring Companion.
Strømstik

MBP162CONNECT

Stikkontakt

ADVARSEL:

Připojte se k internetu
přes Wi-Fi®

Kompatibilní
Zařízení pro prohlížení

• Dette produkt skal installeres i nærheden af en
stikkontakt med nem adgang.
• Sæt enheden i stikkontakten i dit babyrum. Sørg for
tilstrækkelig plads foran enheden for at sikre, at
lyden kan modtages og høres.

For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må du
ikke demontere enheden. Produktet indeholder ingen
dele, der kan serviceres af brugeren. Reparation skal kun
udføres af autoriseret servicepersonale.

B. Installer Smart Nursery-appen på Android™-enheder / iPhone®/ iPad®.

• Pomocí svého chytrého zařízení naskenujte QR kód a
stáhněte si aplikaci Smart Nursery z App Store pro zařízení
se systémem iOS nebo z Google PlayTM Store pro zařízení
se systémem AndroidTM.
• Na svém zařízení nainstalujte aplikaci Samrt Nursery.

C. Provádějte monitorování na kompatibilních chytrých telefonech a tabletech.

EU DK

For en detaljeret forklaring af alle funktioner og instruktioner, henvises til brugervejledningen
(kan downloades fra www.motorolastore.com).

• Vyberte vhodné místo s volným přístupem k
napájecí zásuvce.
• Jednotku zapojte do elektrické zásuvky v dětském
pokoji. Ujistěte se, že před monitorem je
dostatečně velký prostor pro zajištění příjmu a
poslechu zvuku.

B. Na svém zařízení Android™ / iPhone® / iPad® nainstalujte aplikaci Smart Nursery

• Szkennelje be a QR-kódot okostelefonjával, és töltse le a
Smart Nursery alkalmazást, iOS-eszközök esetén az App
Store áruházból, AndroidTM eszközök esetén a Google
PlayTM áruházból.
• Telepítse a Smart Nursery alkalmazást készülékén.

C. Megfigyelés kompatibilis okostelefonokon és táblagépeken.

HURTIGSTARTSGUIDE

EU CZ

Úplné vysvětlení všech funkcí a pokynů naleznete v uživatelské příručce (k dispozici na adrese
www.motorolastore.com).

A funkciók és az utasítások teljes magyarázatát a Felhasználói kézikönyvben találja meg (letölthető a
www.motorolastore.com címen).

MODELL:

A. Włącz nianię elektroniczną audio.

PRŮVODCE RYCHLÝM SPUŠTĚNÍM

EU HU

• Scan QR-koden med din smarte enhed, og download
Smart Nursery-appen fra App Store for iOS-enheder eller fra
Google PlayTM Store for AndroidTM-enheder.
• Installer Smart Nursery-appen på din enhed.

C. Overvåg de kompatible smartphone og tabletter.

MBP162CONNECT

Opret forbindelse til
internettet via Wi-Fi®

Kompatibel
Visningsenhed

1. Uruchom aplikację Smart Nursery na kompatybilnym smartfonie lub tablecie.
2. Podążaj za instrukcjami zawartymi w aplikacji, aby utworzyć konto Hubble oraz połączyć się z
MBP162CONNECT.
3. Zaloguj się na swoje konto, korzystając z kompatybilnego smartfona lub tabletu, aby odbierać
transmisję dźwiękową w czasie rzeczywistym.

1. Nyissa meg a Smart Nursery alkalmazást kompatibilis okostelefonján vagy táblagépén.
2. Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat a Hubble-fiók létrehozásához, majd
csatlakozzon az MBP162CONNECT készülékhez.
3. Az élő hangközvetítés eléréséhez jelentkezzen be fiókjába kompatibilis okostelefonján vagy
táblagépén.

1. Na vašem kompatibilním chytrém telefonu nebo tabletu otevřete aplikaci Smart Nursery.
2. Pro vytvoření svého účtu Hubble a připojení se k MBP162CONNECT postupujte podle pokynů v
aplikaci.
3. Pro přístup k živému audio streamu se přihlaste ke svému účtu na vašem kompatibilním chytrém
telefonu nebo tabletu.

1. Åbn Smart Nursery-appen på din kompatible smartphone eller tablet.
2. Følg instruktionerne i appen for at oprette din Hubble-konto og oprette forbindelse til
MBP162CONNECT.
3. Log ind på din konto på din kompatible smartphone eller tablet for at få adgang til live lydstrøm.

Minimalne wymagania systemowe:
Smartfony/tablety: iOS 8, Android™ 5.0
Wymagania Wi-Fi®:
Przynajmniej 0,6 Mbps prędkości wysyłania na każdą inteligentną nianię elektroniczną. Sprawdź prędkość połączenia internetowego na stronie: http://www.speedtest.net/

Kérjük, vegye figyelembe az alábbi minimális rendszerkövetelményeket:
Okostelefonok/táblagépek: iOS 8, Android™ 5.0
Wi-Fi®-követelmények:
Legalább 0,6 Mbps feltöltési sávszélesség minden Smart Monitoring Companion egységre. Tesztelje Internete
sebességét a következő oldalon: http://www.speedtest.net/

Vezměte na vědomí následující minimální požadavky na systém:
Chytré telefony/tablety: iOS 8, Android™ 5.0
Wi-Fi® požadavky:
Minimální šířka pásma 0,6 Mbps pro upload na jednotku Smart Monitoring Companion, svou rychlost přístupu k
Internetu vyzkoušejte na adrese: http://www.speedtest.net/

Vær opmærksom på følgende minimum systemkrav:
Smartphone/Tabletter: iOS 8, Android™ 5.0
Wi-Fi®-krav:
Mindst 0,6 Mbps båndbredde per Smart Monitoring Companion-enhed, test hastigheden på internettet på:
http://www.speedtest.net/

2. Informacje ogólne

2. Általános információk

2. Obecné informace

2. Generelle oplysninger

Jeśli produkt nie działa poprawnie, zapoznaj się z niniejszą Skróconą instrukcją uruchamiania lub
Instrukcją użytkownika jednego z modeli wymienionych na stronie 1.
Dział Obsługi Klienta:
0221168640 w Polsce
adres e-mail: motorola-mbp@tdm.de

Ha a termék nem működik megfelelően, olvassa el ezt a Rövid használati útmutatót vagy az 1.
oldalon felsorolt típusok valamelyikéhez tartozó Felhasználói útmutatót.
Ügyfélszolgálat elérhetősége:
+491805 938 802 Magyarországon
Email: motorola-mbp@tdm.de

Pokud produkt nefunguje správně, přečtěte si tento návod k rychlému spuštění nebo uživatelskou
příručku k některému z modelů uvedených na straně 1.
Kontaktujte náš zákaznický servis:
+491805 938 802, mluvíme česky
Email: motorola-mbp@tdm.de

Hvis produktet ikke fungerer korrekt, skal du læse denne hurtigstartguide eller brugervejledningen.
Kontakt kundeservice:
+491805 938 802 i Europa
Email: motorola-mbp@tdm.de

Ograniczona gwarancja na produkty i akcesoria („Gwarancja”)

Fogyasztói termékek és kiegészítők korlátozott jótállása („Jótállás”)

Omezená záruka na spotřebitelské produkty a příslušenství („Záruka“)

Begrænset garanti for forbrugerprodukter og tilbehør ("Garanti")

Dziękujemy za zakup produktu marki Motorola wyprodukowanego na licencji przez Binatone
Electronics International LTD („BINATONE”).
Co obejmuje gwarancja?
Z zastrzeżeniem podanych niżej wykluczeń firma BINATONE gwarantuje, że ten produkt marki
Motorola („Produkt”) lub atestowane akcesorium („Akcesorium”) sprzedawane do stosowania z tym
produktem są wolne od wad materiałowych i wykonawczych w przypadku normalnego użytkowania
w okresie podanym poniżej. Niniejsza gwarancja jest gwarancją wyłączną i nie podlega
przeniesieniom.
NINIEJSZA GWARANCJA NADAJE KONSUMENTOWI OKREŚLONE PRAWA; KONSUMENTOWI
MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ INNE PRAWA W ZALEŻNOŚCI OD STANU, OKRĘGU LUB KRAJU. W
PRZYPADKU KONSUMENTÓW OBJĘTYCH PRZEPISAMI LUB ROZPORZĄDZENIAMI O
OCHRONIE KONSUMENTÓW W KRAJU ZAKUPU LUB, JEŚLI JEST INNY, KRAJU ZAMIESZKANIA
KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI STANOWIĄ
DODATEK DO WSZYSTKICH PRAW I POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W TEGO RODZAJU
PRZEPISACH LUB ROZPORZĄDZENIACH O OCHRONIE KONSUMENTÓW. ABY UZYSKAĆ
WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT SWOICH PRAW, NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI
OBOWIĄZUJĄCYMI W DANYM KRAJU, OKRĘGU LUB STANIE.

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Motorola védjeggyel ellátott, a Binatone Electronics International
LTD („BINATONE”) által szabadalmi engedély alapján gyártott terméket.
Mire vonatkozik ez a jótállás?
Az alábbi kizárásokat figyelembe véve, a BINATONE garantálja, hogy ez a Motorola védjeggyel
ellátott termék, ("Termék") vagy a termékkel együtt eladott tanúsított kiegészítő ("Kiegészítő"),
rendes fogyasztói használat esetén az alább ismertetett időszak érvényessége alatt az anyag- és
szerelési hibáktól mentes. Ez a Jótállás kizárólag az Ön rendelkezésére álló jótállás, át nem ruházható.
EZ A GARANCIA KÜLÖNLEGES JOGOKKAL RUHÁZZA ÖNT FEL, ILLETVE LEHETNEK MÁS,
ÁLLAMONKÉNT, TARTOMÁNYONKÉNT VAGY ORSZÁGONKÉNT ELTÉRŐ JOGAI. AZ ABBAN AZ
ORSZÁGÁBAN, AHOL A VÁSÁRLÁS TÖRTÉNT, VAGY HA ELTÉR, A LAKÓHELY SZERINTI
ORSZÁGBAN FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNYEK VAGY SZABÁLYOZÁSOK ÁLTAL VÉDETT
FOGYASZTÓK ESETÉBEN A JELEN KORLÁTOZOTT GARANCIÁBAN TÁRGYALT ELŐNYÖK
EZEN FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNYEKBEN ÉS SZABÁLYOZÁSOKBAN MEGFOGALMAZOTT
JOGOKON ÉS JOGORVOSLATOKON KÍVÜL ÉRTENDŐK. JOGAINAK TELJES MEGÉRTÉSE
ÉRDEKÉBEN OLVASSA EL ORSZÁGÁNAK, TARTOMÁNYÁNAK VAGY ÁLLAMÁNAK
JOGSZABÁLYAIT.

Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek se značkou Motorola vyrobený na základě licence
společnosti Binatone Electronics International Ltd („BINATONE“).
Na co se tato záruka vztahuje?
Kromě výjimek uvedených níže společnost BINATONE zaručuje, že tento výrobek značky Motorola
(„výrobek“) nebo certifikované příslušenství („příslušenství“), prodávané k použití s tímto výrobkem,
je vyrobeno bez vad materiálu a zpracování při normálním používání po níže uvedenu dobu. Tato
záruka je vaše výlučná záruka a není přenositelná.
TATO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE KONKRÉTNÍ PRÁVA A MŮŽETE MÍT I DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE
LIŠÍ PODLE STÁTU, PROVINCIE NEBO ZEMĚ. U SPOTŘEBITELŮ, NA KTERÉ SE VZTAHUJÍ
ZÁKONY NEBO PŘEDPISY O OCHRANĚ SPOTŘEBITELŮ VE SVÉ ZEMI NÁKUPU NEBO PŘÍPADNĚ
V ZEMI POBYTU, POKUD SE LIŠÍ, JSOU PŘÍNOSY UDĚLOVANÉ TOUTO OMEZENOU ZÁRUKOU
DODATKEM KE VŠEM PRÁVŮM A OCHRANÁM, KTERÁ JIM PLYNOU Z TĚCHTO ZÁKONŮ A
PŘEDPISŮ PRO OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. PRO PLNÉ ZNĚNÍ SVÝCH PRÁV BYSTE SE MĚLI
SEZNÁMIT SE ZÁKONY SVÉ ZEMĚ, PROVINCIE NEBO STÁTU.
Na koho se vztahuje?
Tato záruka se vztahuje pouze na prvního spotřebitele a je nepřenosná.

Tak fordi du købte dette Motorola produkt fremstillet under licens af Binatone Electronics
International LTD ("BINATONE")
Hvad dækker denne garanti?
Med forbehold af nedenstående undtagelser, garanterer BINATONE, at dette Motorolamærkeprodukt ("Produkt") eller certificeret tilbehør ("Tilbehør"), der sælges til brug sammen med
dette produkt, er fri for fejl i materialer og udførelse under normal forbrugerbrug for den nedenfor
nævnte periode. Dette er din eksklusive garanti og kan ikke overdrages.
DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE LOVMÆSSIGE RETTIGHEDER, OG DU KAN OGSÅ
HAVE ANDRE RETTIGHEDER, SOM KAN VARIERE FRA REGION TIL REGION. FOR
FORBRUGERE, DER ER OMFATTET AF LOVE ELLER REGLER OM FORBRUGERBESKYTTELSE I
DERES KØBSLANDET ELLER, HVIS DET ER ANDERLEDES, I DERES BOPÆLSLAND, ER DE
FORDELE VED DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI, I TILLÆG TIL ALLE RETTIGHEDER OG
RETSMIDLER, DER FREMFØRES AF SÅDANNE LOVE OG REGLER OM
FORBRUGERBESKYTTELSE. TJEK LOVENE I DIT LAND, PROVINS ELLER STAT FOR EN FULD
FORSTÅELSE AF DINE RETTIGHEDER.
Hvem er dækket?
Denne garanti gælder kun for den første forbrugerkøber og kan ikke overdrages.

Kogo dotyczy gwarancja?
Gwarancja dotyczy tylko pierwszego nabywcy i nie podlega przeniesieniom.
Zobowiązania firmy BINATONE?
Firma BINATONE lub jej autoryzowany dystrybutor nieodpłatnie naprawi lub wymieni Produkty i
Akcesoria nie spełniające parametrów określonych w Gwarancji wedle własnego uznania oraz w
rozsądnym terminie. Firma może użyć funkcjonalnie równoważnych zregenerowanych/
naprawionych/używanych lub nowych Produktów, Akcesoriów lub części.
Pozostałe ograniczenia?
WSZYSTKIE DOMNIEMANE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOMNIEMANA
GWARANCJA I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU OBOWIĄZUJĄ WYŁĄCZNIE W
OKRESIE OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. NAPRAWY LUB
WYMIANY OFEROWANE W RAMACH TEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI SĄ JEDYNĄ FORMĄ
REKOMPENSATY DLA KLIENTA I ZASTĘPUJĄ WSZYSTKIE INNE GWARANCJE WYRAŻONE
WPROST LUB DOMNIEMANE. FIRMY MOTOROLA I BINATONE NIE PONOSZĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ ANI DELIKTOWEJ (TAKŻE ZA PRZYPADKI ZANIEDBANIA) ZA
SZKODY, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA CENĘ ZAKUPU PRODUKTU LUB AKCESORIUM
ORAZ ZA WSZELKIE SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB WYNIKOWE,
UTRATĘ PRZYCHODU LUB ZYSKU, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LUB
INFORMACJI ANI ZA INNE SZKODY FINANSOWE SPOWODOWANE UŻYWANIEM PRODUKTÓW
I AKCESORIÓW LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI ICH UŻYWANIA W CAŁYM ZAKRESIE, W JAKIM
ZGODNIE Z PRAWEM MOŻNA ZRZEC SIĘ TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.
W niektórych jurysdykcjach niemożliwe jest ograniczenie lub wykluczenie odpowiedzialności za
szkody przypadkowe lub wynikowe ani ograniczenie okresu obowiązywania gwarancji dorozumianej,
zatem powyższe ograniczenia i wykluczenia mogą nie dotyczyć Państwa. Niniejsza gwarancja udziela
użytkownikowi konkretnych praw, jednak może on posiadać także inne prawa, zależnie od lokalizacji.

Kire vonatkozik?
A Jótállás csak az első fogyasztóra vonatkozik, át nem ruházható.
Mit tesz majd a BINATONE?
A BINATONE vagy a BINATONE felhatalmazott forgalmazója, amennyiben lehetősége van rá,
kereskedelmileg elfogadható időn belül térítés mentes megjavítja vagy kicseréli azon Termékeket
vagy Kiegészítőket, melyek nem felelnek meg jelen Jótállásnak. Ehhez a BINATONE használhat
felújított/ megjavított/használt és új Termékeket, Kiegészítőket vagy részeket.
Milyen egyéb korlátozások érvényesek?
BÁRMELY KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT JÓTÁLLÁS KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE AZ
ELADHATÓSÁGOT, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT, JELEN KORLÁTOZOTT
JÓTÁLLÁS IDEJÉRE SZÓL, EGYÉBKÉNT A JELEN GARANCIA KERETÉBEN ELVÉGZETT
JAVÍTÁSOK VAGY CSERÉK JELENTIK A FOGYASZTÓ EGYEDÜLI JOGORVOSLATÁT, TOVÁBBÁ
JELEN JÓTÁLLÁS KIZÁRÓLAGOSNAK TEKINTENDÕ, MELY HELYETTESÍT BÁRMELY
KIFEJEZETT, ILLETVE HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT. A MOTOROLA VAGY A BINATONE A
JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN ELUTASÍT MINDEN
FELELŐSSÉGET, BÁRMELY AKÁR SZERZŐDÉSBEN FOGLALT VAGY MÁSBÓL (TÖBBEK KÖZÖTT
HANYAGSÁGBÓL) FAKADÓ VÉLETLENSZERÛ, KÖZVETETT, KÖVETKEZETES VAGY
KÜLÖNLEGES JELLEGÛ KÁRÉRT, BELEÉRTVE A BEVÉTEL- VAGY PROFITKIESÉST, ÜZLET
ELVESZTÉSÉT, ADATVESZTÉST VAGY EGYÉB PÉNZÜGYI VESZTESÉGET, MELY A TERMÉK VAGY
KIEGÉSZÍTŐ HASZNÁLATÁVAL VAGY AZ ARRA VALÓ KÉPTELENSÉGGEL KAPCSOLATBAN,
VAGY ABBÓL FAKADÓAN MERÜLT FEL.
Egyes törvényi környezetek nem engedélyezik az esetleges vagy következményes károk kizárását,
illetve a hallgatólagos jótállás hosszának korlátozását, ezért lehet, hogy a fenti kizárások nem
érvényesek Önre. Jelen jótállás meghatározott jogokat biztosít Önnek, ezenkívül a különböző
törvénykezésektől függően egyéb jogokkal is felruházhatja Önt.

Co společnost BINATONE udělá?
Společnost BINATONE nebo její autorizovaný distributor, na základě vlastního uvážení a v obchodně
přiměřené době, bezplatně opraví nebo vymění jakýkoli výrobek nebo příslušenství, které nesplňuje
podmínky této záruky. Můžeme použít funkčně srovnatelné repasované/renovované/bazarové nebo
nové výrobky, příslušenství či díly.
Jaká další omezení existují?
JAKÉKOLI DOMNĚLÉ ZÁRUKY, ZEJMÉNA DOMĚLÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI
PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, SE OMEZUJÍ NA TRVÁNÍ TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY, JINAK JE
VÝHRADNÍ NÁHRADOU ZÁKAZNÍKOVI OPRAVA NEBO VÝMĚNA POSKYTOVANÉ PODLE TÉTO
VÝSLOVNÉ OMEZENÉ ZÁRUKY A POSKYTUJE SE VÝMĚNOU ZA VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY,
VÝSLOVNÉ NEBO DOMNĚLÉ. SPOLEČNOST MOTOROLA ANI SPOLEČNOST BINATONE
NEPONESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST, SMLUVNÍ ANI OBČANSKOPRÁVNÍ
(VČETNĚ NEDBALOSTI), ZA ŠKODY PŘESAHUJÍCÍ KUPNÍ CENU VÝROBKU NEBO
PŘÍSLUŠENSTVÍ, ANI ZA ŽÁDNOU NEPŘÍMOU, NÁHODNOU, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNOU
ŠKODU JAKÉHOKOLI DRUHU, ANI ZA ZTRÁTU VÝNOSŮ NEBO ZISKŮ, ZTRÁTU OBCHODŮ,
INFORMACÍ NEBO JINOU FINANČNÍ ZTRÁTU VZNIKLOU Z MOŽNOSTI NEBO NEMOŽNOSTI
POUŽÍVAT VÝROBKY NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI, A TO V PLNÉM
ROZSAHU, V JAKÉM MŮŽE BÝT NÁHRADA ŠKODY ODMÍTNUTA PODLE ZÁKONA.
Některé jurisdikce nepovolují omezení nebo vyloučení náhodných nebo následných škod ani
omezení délky nepřímé záruky, takže výše uvedená omezení nebo výjimky se na vás nemusí
vztahovat. Tato záruka vám poskytuje určitá zákonná práva. Můžete však mít také jiná práva, která se v
jednotlivých jurisdikcích liší.

Hvad vil BINATONE gøre?
BINATONE eller dennes autoriserede distributør vil, inden for en kommercielt rimelig tid, reparere eller
udskifte produkter eller tilbehør, der ikke overholder denne garanti, uden omkostninger. Vi kan bruge
funktionelt ensartede produkter, tilbehør eller dele, der er istandsat/renoveret/forud ejet eller nyt.
Hvilke andre begrænsninger er der?
EVENTUELLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING TIL DE
UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL,
ER BEGRÆNSET TIL VARIGHEDEN AF DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI, ELLERS ER
REPARATIONEN ELLER UDSKIFTNINGEN I HENHOLD TIL DERES UDTRYKTE BEGRÆNSEDE
GARANTI UDELUKKENDE FORBRUGEREN, OG LEVERES I STEDET FOR ALLE ANDRE
GARANTIER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE. MOTOROLA ELLER BINATONE ER UNDER
INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE, UANSET OM DE ER I KONTRAKT ELLER I
ERSTATNINGSRET (HERUNDER FORSØMMELIGHED) FOR SKADER, DER OVERSTIGER
KØBSPRISEN FOR PRODUKTET ELLER TILBEHØRET, ELLER FOR EVENTUELLE INDIREKTE,
HÆNDELIGE, SÆRLIGE ELLER FØLGESKADER AF ENHVER ART ELLER TAB AF INDTÆGTER
ELLER OVERSKUD, TAB AF FORRETNING, TAB AF INFORMATION ELLER ANDET ØKONOMISK
TAB SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED EVNEN ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT
BRUGE PRODUKTERNE ELLER TILBEHØRENE I DET FULDE OMFANG DISSE SKADER KAN
FRAVIGES VED LOV.
Flere jurisdiktioner tillader ikke begrænsning eller udelukkelse af tilfældige eller følgeskader eller
begrænsning af længden af en underforstået garanti, og derfor gældende ovenstående
begrænsninger eller udelukkelser ikke for dig. Denne garanti giver dig specifikke juridiske
rettigheder, og du kan også have andre rettigheder, som kan variere fra en jurisdiktion til en anden.

Produkty objęte gwarancją
Produkty powszechnego użytku
Akcesoria do produktów
powszechnego użytku
Produkty powszechnego użytku
i akcesoria, które podlegają
naprawie lub wymianie

Czas trwania ochrony gwarancyjnej
Dwa (2) lata od daty zakupu produktu przez pierwszego
użytkownika.
Dziewięćdziesiąt (90) dni od daty zakupu akcesoriów przez
pierwszego użytkownika.
Czas pozostały do upływu oryginalnej gwarancji lub
dziewięćdziesiąt (90) dni od daty zwrotu produktu klientowi,
zależnie który okres jest dłuższy.

Wykluczenia
Standardowe zużycie. Ochroną gwarancyjną nie są objęte: okresowa konserwacja, naprawa i
wymiana części związane z normalnym zużyciem produktu.
Baterie. Gwarancja obejmuje wyłącznie te baterie, których pojemność po pełnym naładowaniu jest
niższa niż 80% pojemności nominalnej, oraz baterie, które przeciekają.
Nieprawidłowe użycie. Uszkodzenia i usterki wynikające z: (a) niewłaściwej obsługi,
przechowywania, użycia, wypadku lub zaniedbania, jak uszkodzenia fizyczne (pęknięcia,
zarysowania) powierzchni produktu wynikające z jego niewłaściwego użytkowania (b) styczności z
cieczami, wodą, deszczem, nadmierną wilgotnością lub oparami, piaskiem, brudem itp.,
nadmiernym ciepłem lub żywnością (c) stosowania produktów i akcesoriów do użytku
komercyjnego lub używanie ich w niewłaściwych warunkach albo użytkowania niezgodnie z
instrukcją oraz (d) innych działań niespowodowanych przez firmy MOTOROLA ani BINATONE nie
są objęte gwarancją.
Stosowanie produktów i akcesoriów nieopatrzonych marką Motorola. Uszkodzenia i usterki
wynikające ze stosowania produktów i akcesoriów innych niż opatrzone marką Motorola lub
atestowane, a także stosowania innych urządzeń peryferyjnych nie są objęte ochroną gwarancyjną.

Érintett termékek
Fogyasztói termékek
Fogyasztói kiegészítők
Javított vagy cserélt
fogyasztói termékek és
kiegészítők

A Jótállás időtartama
Az első fogyasztó által történt eredeti vásárlás dátumától számított két (2) év.
Az első fogyasztó által történt eredeti vásárlás dátumától számított
kilencven (90) nap.
A fogyasztónak történő visszaszolgáltatástól számítva az alábbi opciók
közül a hosszabb:az eredeti jótállásból fennmaradó idő vagy
kilencven (90) nap.

Kizárások
Normál elhasználódás és kopás. A normál elhasználódás és kopás okozta rendszeres karbantartásra
és alkatrészek javítására és cseréjére nem vonatkozik a Jótállás.
Akkumulátorok. A Jótállás csak olyan akkumulátorokra vonatkozik, melyeknek teljes töltése teljes
feltöltés esetén nem haladja meg a 80%-ot, illetve amelyek szivárognak.
Helytelen & nem rendeltetésszerű használat. Az alábbi okokból fakadó hibákra és sérülésekre nem
vonatkozik a jótállás: (a) helytelen tárolás, helytelen használat vagy rongálás, baleset vagy hanyagság,
pl. fizikai sérülés (repedések, karcolások stb.) a termék felületén, amely a helytelen használatból
ered, (b) vízzel, rendkívül magas páratartalommal, homokkal, piszokkal vagy hasonlókkal való
érintkezés, rendkívül magas hőmérséklet, vagy élelmiszer (c) a Termékek vagy Kiegészítőinek
kereskedelmi célra történő használata, vagy a Termék vagy Kiegészítőinek kitétele rendellenes
használatnak vagy körülményeknek, vagy (d) egyéb, nem a MOTOROLA vagy BINATONE hibájából
bekövetkező cselekmény.
A Motorola védjeggyel el nem látott Termékek vagy Kiegészítők használata. A Jótállás nem
vonatkozik a Motorola védjeggyel el nem ellátott vagy nem hitelesített Termékek, Kiegészítők vagy
egyéb perifériák használata miatt előforduló hibákra vagy károkra.

Nieuprawnione serwisowanie i modyfikacje. Usterki lub uszkodzenia wynikające z czynności
serwisowych, testów, regulacji, instalacji, konserwacji, zmian lub modyfikacji prowadzonych przez
podmioty inne niż MOTOROLA, BINATONE lub ich autoryzowane centra serwisowe są wyłączone z
zakresu gwarancji.
Produkty modyfikowane. Produkty i akcesoria, których (a) numery seryjne i oznaczenia dat zostały
usunięte, zmienione lub uszkodzone; (b) plomby zostały uszkodzone lub noszą ślady manipulacji; (c)
numery seryjne nie pasują do siebie lub (d) obudowy albo części nie są marki Motorola lub są
niezgodne, są wyłączone z ochrony gwarancyjnej.
Usługi komunikacyjne. Uszkodzenia, usterki lub awarie produktów i akcesoriów spowodowane
działaniem usług komunikacyjnych, z których korzysta użytkownik, nie są objęte ochroną
gwarancyjną.

Engedély nélküli szervizelés vagy módosítás. A Jótállás nem vonatkozik azokra a hibákra vagy
károkra, melyek a nem a MOTOROLA, a BINATONE vagy azok felhatalmazott szervizközpontjai által
végzett szervizelésből, tesztelésből, igazításból, telepítésből, karbantartásból, változtatásból vagy
módosításból fakadnak.
Módosított Termékek. A Jótállás nem vonatkozik azokra a Termékekre és Kiegészítőkre, (a)
melyeknek sorozatszámát vagy dátum címkéjét eltávolították, módosították vagy letörölték;
(b) sérültek a tömítéseik, vagy felismerhető rajtuk az illetéktelen beavatkozás, (c) nem megfelelő
a sorozatszámuk, (d) vagy nem megfelelő vagy nem Motorola márkájú a házuk vagy annak részei.
Kommunikációs szolgáltatások. A Jótállás nem vonatkozik a Termékek vagy Kiegészítők azon
káraira, hibáira és elégtelenségeire, melyek kommunikációs szolgáltatóknál előfizetett, vagy
a Termékekkel vagy Kiegészítőkkel használt szolgáltatás miatt következnek be.

Gdzie szukać informacji na temat ochrony gwarancyjnej i innych?
W celu zamówienia serwisu lub uzyskania informacji proszę dzwonić na numer:
0221168640 w Polsce
adres e-mail: motorola-mbp@tdm.de

A Jótállási szolgáltatás és egyéb információk igénybevételének módja
Szervizelésért és információkért Európában kérjük, hívja az alábbi telefonszámot:
+491805 938 802 Magyarországon
Email: motorola-mbp@tdm.de

Uzyskają Państwo informację, w jaki sposób przesłać produkty i akcesoria na własny koszt i ryzyko do
autoryzowanego centrum serwisowego BINATONE. Aby zamówić usługę serwisową, należy
przesłać:(a) produkt lub akcesorium; (b) oryginalny dowód zakupu (paragon), z podaniem miejsca i
daty zakupu oraz nazwy sprzedawcy; (c) jeśli w opakowaniu znajdowała się karta gwarancyjna —
wypełnioną kartę gwarancyjną z podaniem numeru seryjnego produktu; (d) pisemny opis problemu
oraz, przede wszystkim; e) swój adres i numer telefonu.

Itt információval szolgálnak arról, hogyan tudja saját költségére és kockázatára a BINATONE egyik
felhatalmazott javítóközpontjába küldeni a Termékeket vagy Kiegészítőket. A szolgáltatás
igénybevételéhez be kell küldeni: (a) a Terméket vagy Kiegészítőt; (b) a Termék vásárlásra
vonatkozó igazolást (számla), amelyen szerepel az eladó neve és címe, a vásárlás dátuma és
időpontja; (c) amennyiben a csomagolás tartalmazott jótállási jegyet, a kitöltött jótállási jegyet,
melyen szerepel a Termék sorozatszáma; (d) a probléma leírását; és legfőképpen (e) az Ön címét és
telefonszámát.

Powyższe warunki stanowią całość umowy gwarancyjnej zawieranej między użytkownikiem a firmą
BINATONE, dotyczącej zakupionych produktów lub akcesoriów i zastępują wszystkie wcześniejsze
umowy i oświadczenia, w tym oświadczenia składane w publikacjach i materiałach promocyjnych
wydawanych przez firmę BINATONE oraz oświadczenia pracowników i przedstawicieli firmy
BINATONE składane w odniesieniu do wspomnianego zakupu.

Jelen használati feltételek az Ön és a BINATONE között az Ön által vásárolt Termékekkel vagy
Kiegészítőkkel kapcsolatban létrejött jótállási megállapodás teljes egészét képezik, és
hatálytalanítanak minden korábbi megállapodást vagy nyilatkozatot, beleértve a BINATONE által
kiadott bármely írásos kiadványt vagy promóciós anyagot, vagy a BINATONE bármely ügynöke vagy
alkalmazottja által tett nyilatkozatot, melyet az említett vásárlással kapcsolatban tehetett.

Utylizacja urządzenia (ochrona środowiska)
Po zakończeniu użytkowania produktu nie wolno wyrzucać go z innymi odpadami
domowymi. Należy przekazać produkt do punktu zbiórki zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Informuje o tym symbol umieszczony na
produkcie, w instrukcji obsługi i/lub na opakowaniu.
Niektóre materiały, z których wykonany jest produkt, można ponownie wykorzystać,
jeśli produkt zostanie przekazany do punktu zbiórki. Ponowne wykorzystanie części
lub surowców ze zużytych produktów istotnie przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.
Więcej informacji na temat punktów zbiórki w okolicy można uzyskać u miejscowych władz.

Hulladékkezelés (környezetvédelem)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket az
élettartama végén tilos háztartási hulladékként kezelni. Kérjük, hogy a készüléket
elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A
terméken, a használati útmutatóban és/vagy a dobozon levő szimbólum ezt jelzi.
A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását. A használ termékek egyes részeinek vagy
nyersanyagának újrahasznosítása a természeti erőforrások megőrzését segíti.
A lakóhelyéhez közeli gyűjtőpontokkal kapcsolatos információkért forduljon a helyi hatóságokhoz.

Deklaracja zgodności UE

EU Megfelelőségi nyilatkozat (DoC)

Niniejszym firma Binatone Telecom PLC deklaruje zgodność urządzenia radiowego typu z
wymogami określonymi w dyrektywie 2014/53/UE dotyczącej urządzeń radiowych. Pełną treść
deklaracji zgodności UE można pobrać ze strony: www.motorolastore.com/support.
Podręcznik użytkownika jest dostępny do pobrania na stronie: www.motorolastore.com

Produkcja, dystrybucja lub sprzedaż: Binatone Electronics International LTD., oficjalny
licencjobiorca produktu. MOTOROLA i stylizowane logo M są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi Motorola Trademark Holdings, LLC. i są używane w ramach
licencji. Logo Apple jest znakiem towarowym Apple Inc. zarejestrowanym w Stanach
Zjednoczonych oraz innych krajach. App Store jest znakiem usługowym Apple Inc. Google Play
oraz Android są znakami towarowymi Google Inc. Wi-Fi jest znakiem towarowym Wi-Fi Alliance.
Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli. © 2017 Motorola Mobility
LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wydrukowano w Chinach
PL_EU wersja 1.0

Výrobky, na které se záruka
vztahuje
Spotřební výrobky

Délka platnosti záruky

Dva (2) roky od data původního zakoupení výrobku prvním
spotřebitelem výrobku.
Spotřební příslušenství
Devadesát (90) dní od data původního zakoupení příslušenství
prvním spotřebitelem výrobku.
Spotřební produkty a příslušenství Zbývající doba trvání původní záruky nebo devadesát (90) dní
po opravě nebo výměně
od data vrácení spotřebiteli podle toho, která doba je delší.
Výjimky
Běžné opotřebení. Pravidelná údržba, oprava a výměna dílů z důvodu běžného opotřebení je ze
záruky vyloučena.
Baterie. Tato záruka se vztahuje pouze na baterie, jejichž kapacita při plném nabití klesla pod 80 %
jejich jmenovité kapacity, a baterie, které vytékají.
Nesprávné používání. Vady nebo škody způsobené: (a) nesprávným provozem, skladováním,
nesprávným používáním, v důsledku nehody nebo nedbalosti, jako například fyzické poškození
(praskliny, škrábance atd.) povrchu výrobku v důsledku nesprávného používání; (b) vystavením
kapalinám, vodě, dešti, nadměrné vlhkosti nebo odpařování, písku, nečistotám, nadměrně vysokým
teplotám či potravinám; (c) používáním výrobků nebo příslušenství pro komerční účely nebo
vystavení výrobku či příslušenství abnormálnímu používání či podmínkám nebo (d) jinými vlivy, které
nemůže společnost MOTOROLA ani BINATONE ovládat, jsou ze záruky vyloučeny.
Používání výrobků a příslušenství jiných značek než Motorola. Vady nebo škody, způsobené
používáním výrobků nebo příslušenství či jiných periferních zařízení jiných značek než Motorola
nebo certifikovaných jinými společnostmi, jsou ze záruky vyloučeny.

Neautorizovaný servis nebo úprava. Na vady nebo poškození způsobené obsluhou, testováním,
seřizováním, instalací, údržbou, úpravou či změnou, než provedla jiná osoba než MOTOROLA,
BINATONE či oprávněná servisní střediska, se záruka nevztahuje.
Upravené výrobky. Výrobky nebo příslušenství (a) se sériovými čísly nebo datovými štítky, které byly
odstraněny, upraveny nebo vymazány; (b) s poškozenými plombami nebo vykazující narušení; (c) s
nesouhlasícími sériovými čísly nebo (d) s nevyhovujícími pouzdry či díly nebo pouzdry či díly jiných
značek než Motorola jsou ze záruky vyloučeny.
Komunikační služby. Vady, škody nebo selhání výrobků či příslušenství v důsledku komunikačních
služeb nebo signálů, které si můžete předplatit nebo využívat, jsou ze záruky vyloučeny.
Jak získat záruční servis nebo další informace?
Chcete-li získat záruční servis nebo informace, zavolejte na níže uvedené telefonní číslo:
+491805 938 802, mluvíme česky
Email: motorola-mbp@tdm.de
Zde získáte pokyny k zaslání výrobků nebo příslušenství na vlastní náklady a riziko do autorizovaného
servisního střediska společnosti BINATONE. Chcete-li získat servis, je třeba zaslat: (a) výrobek a
příslušenství; (b) původní doklad o nákupu (stvrzenku) s uvedeným datem a místem prodeje a
informace o prodejci výrobku; (c) pokud byl záruční list součástí balení, pak také vyplněný záruční list se
sériovým číslem výrobku; (d) písemný popis problému a především (e) vaši adresu a telefonní číslo.
Tyto podmínky ustanovují úplnou dohodu o záruce mezi vámi a společností BINATONE na vámi
zakoupené výrobky nebo příslušenství a nahrazují jakékoli předchozí dohody nebo prohlášení,
včetně prohlášení učiněných v jakýchkoli publikacích či propagačních materiálech vydaných
společností BINATONE a prohlášení, učiněných kterýmkoli agentem nebo zaměstnancem
společnosti BINATONE, která mohla být v souvislosti s daným nákupem učiněna.

Likvidace zařízení (životní prostředí)

Na konci životnosti výrobku byste jej neměli likvidovat s běžným domácím
odpadem. Odevzdejte výrobek na sběrné místo k recyklaci elektrických a
elektronických zařízení. Tento požadavek značí symbol na výrobku, v uživatelské
příručce a na krabici.
Některé materiály výrobku lze znovu použít, pokud je odevzdáte na recyklačním
místě. Opakovaným používáním některých dílů nebo surovin z použitých výrobků
významně přispíváte k ochraně životního prostředí.
Pokud potřebujete další informace o sběrných místech ve vaší oblasti, obraťte se na místní úřady.

Prohlášení o shodě EU (DoC)
Společnost Binatone Telecom PLC tímto prohlašuje, že typ digitálního rádiového zařízení je v
souladu se směrnicí RE 2014/53/EU. Celý text prohlášení o shodě EU je k dispozici na internetové
adrese: www.motorolastore.com/support.
Uživatelskou příručku si můžete stáhnout z webové stránky: www.motorolastore.com

Produkter, der er omfattet af
garantien
Forbrugerprodukter
Forbrugertilbehør
Forbrugerprodukter og tilbehør,
der repareres eller udskiftes

Dækningsperiode
To (2) år fra den oprindelige købsdato for produkterne af den
første forbrugerkøber af produktet.
Halvfems (90) dage fra den oprindelige købsdato for tilbehør af
den første forbrugerkøber af produktet.
Den resterende del af den oprindelige garantiperiode eller i
halvfems (90) dage fra den dato, der returneres til forbrugeren,
alt efter hvad der er længere.

Forsikringen dækker ikke
Normal slitage. Periodisk vedligeholdelse, reparation og udskiftning af dele på grund af normal slitage.
Batterier. Kun batterier, hvis fuldt opladede kapaciteter er under 80% af nominelle kapacitet og/eller
batterier, der lækker, er omfattet af denne garanti.
Misbrug. Mangler eller skader, der skyldes: (a) fejlbetjening, forkert opbevaring, misbrug, ulykke
eller forsømmelse, såsom fysisk skade (revner, ridser osv.) på overfladen af produktet som følge af
misbrug (b) kontakt med væske, vand, regn, ekstrem luftfugtighed eller tung sved, sand, snavs eller
lignende, ekstrem varme eller mad; c) brug af produkterne eller tilbehør til kommercielle formål eller
unormal brug eller betingelser for produktet eller tilbehør eller (d) andre handlinger, der ikke er skyld
i MOTOROLA eller BINATONE, dækkes ikke af garantien.
Brug af produkter og tilbehør, der ikke er mærket med Motorola. Fejl eller skader, der skyldes
brugen af produkter og tilbehør, der ikke er mærket med Motorola eller andet perifert udstyr,
dækkes ikke af garantien.
Uautoriseret service eller modifikation. Fejl eller skader som følge af service, test, justering,
installation, vedligeholdelse, ændring eller modifikation på nogen måde af andre end MOTOROLA,
BINATONE eller dets autoriserede servicecentre, dækkes ikke af garantien.

Ændrede produkter. Produkter eller tilbehør med (a) serienumre eller datomærker, der er blevet
fjernet, ændret eller udslettet (b) brudte forseglinger eller som viser tegn på uautoriserede indgreb
(c) fejlmatchede serienumre; eller (d) ukompatible huse eller dele eller som ikke er et Motorola
mærke, dækkes ikke af garantien.
Kommunikationstjenester. Fejl, skader eller fejl i produkter eller tilbehør på grund af enhver
kommunikationstjeneste eller signal, du må abonnere på eller bruge med produkterne eller tilbehør,
dækkes ikke af garantien.
Hvordan få garantiservice eller anden information?
For service eller information, kontakt:
+491805 938 802 i Europa
Email: motorola-mbp@tdm.de
Du vil modtage instruktioner om, hvordan at sende produkter eller tilbehør på din bekostning og
risiko til et autoriseret BINATONE-reparationscenter. Til dette skal du inkludere: (a) produktet eller
tilbehøret (b) den oprindelige købskvittering (kvittering), som indeholder datoen, stedet og
sælgeren af produktet (c) hvis et garantikort blev inkluderet i din boks, et udfyldt garantikort med
produktets serienummer d) en skriftlig beskrivelse af problemet og vigtigst af alt (e) din adresse og
telefonnummer.
Disse vilkår og betingelser udgør garantiaftalen mellem dig og BINATONE vedrørende produkter
eller tilbehør købt af dig, og erstatter enhver forudgående aftale eller repræsentation, herunder
repræsentationer i enhver litteraturpublikation eller reklamemateriale som blev udstedt af
BINATONE eller repræsentationer som ble foretaget af en hvilken som helst agent, medarbejder
eller personale hos BINATONE, der blev foretaget i forbindelse med købet.

Bortskaffelse af enheden (miljø)

Ved slutningen af produktets livscyklus, det må ikke bortskaffes med normalt
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres til et indsamlingssted for genbrug af
elektrisk og elektronisk udstyr. Symbolet på produktet, brugervejledningen og/eller
boksen angiver dette.
Nogle af produktmaterialerne kan genanvendes, hvis dem tages til et
genbrugspunkt. Ved at genbruge nogle dele eller råvarer fra brugte produkter, yder
du et vigtigt bidrag til miljøbeskyttelse.
Kontakt dine lokale myndigheder, hvis du har brug for flere oplysninger om samlingspunkterne i dit
område.

EU-overensstemmelseserklæring
Hermed erklærer Binatone Telecom PLC, at radioudstyrstypen er i overensstemmelse med
Direktivet om Radioudstyr 2014/53/EU. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen kan
findes på hjemmesiden: www.motorolastore.com/support.
Download brugervejledning fra hjemmesiden: www.motorolastore.com

A Binatone Telecom PLC ezennel kijelenti, hogy a rádiós berendezés típusa megfelel az RE 2014/53/
EU irányelv előírásainak. Az EU nyilatkozat teljes szövege, a weboldalon érhető el:
www.motorolastore.com/support.
A kézikönyv az alábbi weboldalról tölthető le: www.motorolastore.com

Ezt a terméket a Binatone Electronics International LTD, a termék hivatalos engedélyese
gyártotta, forgalmazta és értékesítette. A MOTOROLA és a stilizált M logó a Motorola Trademark
Holdings, LLC. védjegye vagy bejegyzett védjegye, amelyeket licenc alapján használ. Az Apple
logó az Apple Inc. védjegye, amely az Egyesült Államokban és más országokban van bejegyezve.
Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye. A Google Play és az Android a Google Inc.
védjegyei. A Wi-Fi a Wi-Fi Szövetség védjegye. Minden egyéb védjegy tulajdonosuk tulajdonát
képezi. © 2017 Motorola Mobility LLC. Minden jog fenntartva.

Kínában nyomtatva
HU_EU 1.0 verzió

Vyrábí, distribuuje nebo prodává společnost Binatone Electronics International Ltd., oficiální
držitel licence pro tento produkt. MOTOROLA a logo Stylized M jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti Motorola Trademark Holdings, LLC., používané na
základě licence. Logo společnosti Apple je ochranná známka společnosti Apple Inc., registrované
v USA a dalších zemích. App Store je značka služby společnosti Apple Inc., Google Play a Android
jsou ochranné známky společnosti Google Inc. Wi-Fi je ochranná známka Wi-Fi Alliance. Všechny
ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. © 2017 Motorola Mobility LLC.
Všechna práva vyhrazena.

Vytištěno v Číně
CZ_EU verze 1.0

Fremstillet, distribueret eller solgt af Binatone Electronics International LTD., officiel
licenshaver af produkt. MOTOROLA og det stiliserede M-logo er registrerede varemærker
tilhørende Motorola Trademark Holdings, LLC. og bruges under licens. Apple-logoet er et
varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er et
servicemærke tilhørende Apple Inc. Google Play og Android er varemærker tilhørende
Google Inc. Wi-Fi er et varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance. Alle andre varemærker tilhører
deres respektive ejere. © 2017 Motorola Mobility LLC. Alle rettigheder forbeholdes.

Trykt i Kina
DK_EU version 1.0

