SKRÓCONA INSTRUKCJA URUCHAMIANIA

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

EU PL

Pełny opis wszystkich funkcji i wskazówek można znaleźć w Instrukcji obsługi.

1. Konfigurowanie cyfrowej niani elektronicznej
MODELE:
MBP169TIMER
MBP169TIMER-2

A. Zasilanie niani elektronicznej
GNIAZDO ZASILANIA

NÁVOD K RYCHLÉMU SPUŠTĚNÍ

EU ES

Para acceder a una explicación completa de todas las funciones e instrucciones, consulte el Manual de usuario.

Úplné vysvětlení všech funkcí a pokynů najdete v uživatelské příručce.

A. Fuente de alimentación de la unidad para bebés

A. Napájení dětské jednotky

ENTRADA DE CC

1. Włóż wtyczkę DC adaptera zasilania do gniazda DC z tyłu
jednostki dziecka jak pokazano na grafice.
2. Podłączyć drugi koniec zasilacza do odpowiedniego źródła
zasilania sieciowego.
CONECTOR
DE CC

WTYCZKA

OSTRZEŻENIE:

MODELY:
MBP169TIMER
MBP169TIMER-2

1. Inserte el enchufe DC del adaptador de corriente en el
enchufe DC en la parte posterior de la unidad del bebé,
como se muestra.
2. Conecte el otro extremo del adaptador de corriente a una
toma de corriente de pared adecuada.

ADVERTENCIA:

1. Nastavenie digitálneho audio baby monitora
MODELY:
MBP169TIMER
MBP169TIMER-2

STEJNOSM. ZÁSUVKA

EU SK

Úplné vysvetlenie všetkých funkcií a pokynov sa nachádza v používateľskej príručke.

1. Nastavení digitální audio dětské chůvičky

1. Configuración del vigilabebés con audio digital
MODELOS:
MBP169TIMER
MBP169TIMER-2

Príručka so stručným návodom

EU CZ

A. Napájanie detskej jednotky
Napájacia zásuvka

1. Vložte DC zásuvku napájecího adaptéru do DC jacku na
zadní straně dětské jednotky, jak je ukázáno.
2. Druhý konec napájecího adaptéru zapojte do vhodné
zásuvky elektrické sítě.

1. Vložte DC zásuvku napájacieho adaptéra do DC jacku na
zadnej strane detskej jednotky, ako je ukázané.
2. Druhý koniec napájacieho adaptéra zapojte do vhodnej
elektrickej zásuvky.

STEJNOSM.
ZÁSTRČKA

Napájacia
zástrčka

VAROVÁNÍ:

VAROVANIE:

Niebezpieczeństwo uduszenia: znane są przypadki
UDUSZENIA dzieci przez przewód. Trzymać przewód z
dala od dzieci (w odległości ponad 1 metra). Do zasilacza
nigdy nie używać przedłużacza. Używać wyłącznie
zasilaczy dostarczonych w zestawie.

Riesgo de estrangulamiento: los niños se pueden
ESTRANGULAR con los cables. Mantenga el cable fuera del
alcance de los niños (alejado más de 1 metro). Nunca utilice
cables de extensión con adaptadores de CA. Solo utilice
los adaptadores de CA proporcionados.

Nebezpečí uškrcení: Děti se mohou kabelem ZAŠKRTIT.
Tento kabel udržujte mimo dosah dětí (více než 1 metr).
Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabely s AC adaptéry.
Používejte pouze dodávané AC adaptéry.

Nebezpečenstvo uškrtenia: Deti sa môžu káblom
ZAŠKRTIT. Tento kábel udržujte mimo dosahu detí (viac
než 1 meter). Nikdy nepoužívajte predlžovacie káble s
napájacími adaptérmi. Používajte iba dodávané napájacie
adaptéry.

B.

B. Instalación de la batería y conexión de la unidad para padres a la alimentación

B. Instalace baterie rodičovské jednotky a napájení

B. Parent unit battery installation and power supply

Instalacja baterii i zasilanie jednostki głównej

THIS SIDE UP

WTYCZKA

GNIAZDO
ZASILANIA

W zestawie znajdują się baterie akumulatorowe, które należy
zainstalować, aby można było przenosić jednostkę główną
bez utraty połączenia z nianią elektroniczną. Przed pierwszym
użyciem lub kiedy na jednostce głównej wskazany jest niski
poziom naładowania baterii, należy naładować jednostkę główną.
1. Odsunąć osłonę komory baterii.
2. Włożyć wtyczkę baterii akumulatorowych do gniazda
wewnątrz komory baterii.
3. Umieścić baterie w komorze, tak aby napis THIS SIDE UP (TĄ
STRONĄ DO GÓRY) znajdował się na górze.
4. Wsunąć z powrotem osłonę komory baterii do momentu
usłyszenia kliknięcia.
5. Umieścić wtyczkę zasilacza z mniejszą wtyczką zasilającą w
gnieździe zasilającym z boku jednostki głównej.
6. Podłączyć drugi koniec zasilacza do odpowiedniego źródła
zasilania sieciowego.
Włączy się wskaźnik ładowania.

C. Podstawka na jednostce głównej

THIS SIDE UP

CONECTOR DE

ENTRADA DE
CC

C. Soporte de mesa de la unidad para padres

UWAGA
Ustaw jednostkę główną na płaskiej, równej powierzchni.

Zasilanie przy użyciu baterii przenośnej jednostki

THIS SIDE UP

STEJNOSM.
ZÁSTRČKA

STEJNOSM.

C. Stojánek na jednotce rodiče

NOTA
Coloque la unidad para padres sobre una superficie plana y
nivelada.

D.

Alimentado por batería portátil en la unidad del bebé

Przenośna bateria jest zmontowana wraz z wbudowaną baterią
wielokrotnego ładowania (bateria Ni-MH 3,6 V, 600 mAh) tak,
aby zapewniać do 4 godzin pracy monitora bez podłączenia do
źródła zasilania. Prosimy naładować jednostkę przez przynajmniej
16 godzin w celu pierwszego użycia.
1. Wsadź wtyczkę zasilania przenośnej baterii do gniazda DC z
tyłu jednostki dziecka, jak pokazano na grafice.

La batería portátil se ensambla con una batería recargable
incorporada (batería Ni-MH 3.6V, 600mAh) para proporcionar
hasta 4 horas de funcionamiento del monitor sin conexión de
electricidad, cargue la unidad al menos 16 horas cuando sea su
primer uso.
1. Inserte el enchufe de alimentación de la batería portátil en
la toma de DC que se encuentra en la parte posterior de la
unidad del bebé, como se muestra en la imagen.
2. Cambie el botón de ENCENDIDO a la posición de
ENCENDIDO para encender la batería, el indicador de
ENCENDIDO / APAGADO se iluminará en verde y la unidad
del bebé está encendida.
3. El indicador de nivel de batería se iluminará en rojo cuando
la batería está baja, conecte a la fuente de alimentación y
manténgala conectada para cargar por completo.

K jednotce se dodává nabíjecí baterie a měla by být namontována
tak, aby bylo možné jednotku rodiče přesouvat beze ztráty
spojení s dětskou jednotkou
(jednotkami). Před prvním použitím nebo když rodičovská
jednotka ukazuje, že je baterie málo nabitá, rodičovskou jednotku
nabijte.
1. Odtáhněte kryt prostoru pro baterie.
2. Zasuňte zástrčku nabíjecí baterie do zásuvky uvnitř prostoru
pro baterii.
3. Baterii vložte do prostoru pro baterii nápisem THIS SIDE UP
(TOUTO STRANOU NAHORU) otočeným nahoru.
4. Nasuňte kryt prostoru baterie, až zapadne na své místo.
5. Vložte zástrčku stejnosm. proudu napájecího adaptéru s
menší zástrčkou stejnosm. proudu do stejnosm. zásuvky na
boku rodičovské jednotky.
6. Druhý konec napájecího adaptéru zapojte do vhodné zásuvky
elektrické sítě. Rozsvítí se kontrolka nabíjení.

THIS SIDE UP

Napájacia
zástrčka

Súčasťou balenia je nabíjateľná batéria, ktorú je potrebné vložiť,
aby rodičovskú jednotku bolo možné premiestňovať bez straty
spojenia s detskou jednotkou. Rodičovskú jednotku nabite pred
prvým použitím a vtedy, keď svieti indikátor slabej batérie.
1. Zložte kryt priestoru na batériu.
2. Zasuňte zástrčku nabíjateľnej batérie do zásuvky vnútri
priestoru na batériu.
3. Vložte batériu na svoje miesto tak, aby strana s nápisom THIS
SIDE UP (Táto strana nahor) smerovala nahor.
4. Zasuňte kryt priestoru na batériu naspäť, kým nezacvakne na
svoje miesto.
5. Napájaciu zástrčku napájacieho adaptéra zasuňte menšou
koncovkou do napájacej zásuvky na bočnej strane rodičovskej
jednotky.
6. Druhý koniec napájacieho adaptéra zapojte do vhodnej
elektrickej zásuvky. Rozsvieti sa indikátor nabíjania.

Napájacia
zásuvka

ZÁSUVKA

La unidad para padres incluye un soporte de mesa acoplado a la
parte trasera de la unidad. Si desea colocar la unidad para padres
sobre una mesa, solo tendrá que extraer el soporte como se
muestra.

Jednostka główna jest wyposażona w podstawkę zamocowaną
z tyłu. Aby postawić jed-nostkę główną na biurku, należy
wyciągnąć podstawkę, jak pokazano na rysunku.

D.

Se incluye un pack de batería recargable que debe montarse para
que la unidad para padres pueda moverse a otra ubicación sin
perder el vínculo con la unidad para bebés. Cargue la unidad para
padres antes de usarla por primera vez cuando la unidad para
padres indique que el nivel de carga de la batería es reducido.
1. Deslice la cubierta del compartimiento de baterías para
abrirlo.
2. Inserte el conector del pack de batería recargable en la toma
situada en el interior del compartimiento de la batería.
3. Inserte el pack de batería en el compartimiento con la
etiqueta THIS SIDE UP (ESTE LADO HACIA ARRIBA).
4. Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de baterías
hasta que encaje en su sitio.
5. Inserte el conector de CC del adaptador de corriente con el
conector de CC más pequeño en la entrada de CC situada en
el lateral de la unidad para padres.
6. Conecte el otro extremo del adaptador de corriente a una
toma de corriente de pared adecuada.
El indicador de carga se encenderá.

C. Stolný stojan na rodičovskej jednotke

Jednotka rodiče se dodává se stojánkem připojeným k zadní
straně jednotky. Chcete-li rodičovskou jednotku umístit na stůl,
stojánek jednoduše vysuňte, jak je zobrazeno na obrázku.

Na zadnej strane rodičovskej jednotky sa nachádza stolový
stojan. Ak chcete rodičovskú jednotku položiť na stôl, jednoducho
vytiahnite stojan podľa obrázka.

POZNÁMKA
Rodičovskou jednotku pokládejte na rovný povrch.

POZNÁMKA
Rodičovskú jednotku položte na rovný a stabilný povrch.

D. Poháněno přenosnou baterií na dětské jednotce

D.

Poháňané prenosnou batériou na detskej jednotke

Přenosná baterie je vybavena vestavěnou dobíjecí baterií (NiMH baterie 3,6 V, 600 mAh), která umožňuje až 4 hodiny
monitorovacího provozu bez připojení k napájení, nabíjejte
prosím jednotku alespoň 16 hodin před prvním použitím.

Prenosná batéria je vybavená vstavanou dobíjacou batériou
(Ni-MH batéria 3,6 V, 600 mAh), ktorá umožňuje až 4 hodiny
monitorovacej prevádzky bez pripojenia k napájaniu, nabíjajte
prosím jednotku aspoň 16 hodín pred prvým použitím.

1. Vložte napájecí zásuvku sady přenosných baterií do DC jacku
na zadní straně dětské jednotky, jak je zobrazeno.

1. Vložte napájaciu zásuvku sady prenosných batérií do DC
jacku na zadnej strane detskej jednotky, ako je zobrazené.

2. Přepněte tlačítko NAPÁJENÍ do polohy ZAPNUTÉ pro
zapnutí sady baterií, indikátor ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ se rozsvítí
na zeleno a dětská jednotka je napájená.

POZNÁMKA
Batéria nie je súčasťou
dostupnou užívateľovi.
Prosím, kontaktujte linku
pomoci, ak si myslíte, že ju
potrebujete nahradiť.

2. Prepnite tlačidlo NAPÁJANIA do polohy ZAPNUTÉ pre
zapnutie sady batérií, indikátor ZAPNUTIA/VYPNUTIA sa
rozsvieti na zeleno a detská jednotka je napájaná.

2. Włącz przycisk ZASILANIA (POWER), aby znajdował się w
UWAGA
pozycji ON, aby włączyć baterię. Światło ON/OFF zaświeci się
Bateria nie jest elementem
na zielono, a jednostka dziecka będzie włączona.
dostępnym dla użytkownika.
Skontaktuj się z działem
3. Wskaźnik poziomu baterii zaświeci się na czerwono, gdy
pomocy, jeśli uważasz, że
poziom baterii będzie niski. Podłącz jednostkę do źródła
powinna zostać wymieniona.
zasilania i pozostaw do pełnego naładowania.

NOTA
La batería no es un
elemento accesible para el
usuario. Póngase en
contacto con la línea de
ayuda si cree que necesita
ser reemplazada.

2. Podstawowy opis ikon wyświetlacza

2. Explicación básica de los iconos de la pantalla

2. Základní vysvětlení ikon displeje

2. Popis ikon displeja

Jednostka główna
Stan połączenia

Unidad para padres
Estado de conexión – Se muestra cuando la unidad para padres se encuentra
vinculada con la unidad para bebés.
– Parpadea cuando se pierde el vínculo existente entre la unidad
para bebés y la unidad para padres, y cuando la unidad para
padres está fuera del alcance de la unidad para bebés.
Estado de la batería –
Se desplaza mientras la batería se carga.
Se muestra cuando la batería está totalmente cargada.
–
Se muestra cuando la batería tiene poca carga y es
–
necesario cargarla.
Se muestra cuando la batería no tiene carga y es necesario
–
cargarla.
Aviso sonoro
– Se muestra cuando el aviso sonoro está activado.
– ΑParpadea cuando se activa un aviso sonoro.
Volumen
– Se muestra cuando el volumen del altavoz está desactivado.
desactivado
Luz nocturna
– Se muestra cuando la luz nocturna está activada.

Jednotka rodiče
Stav zapojení

Rodičovská jednotka
Stav pripojenia

Wyciszenie

– Jest wyświetlana, gdy jednostka główna jest połączona z
nianią elektroniczną.
– Miga, gdy połączenie między nianią elektroniczną a jednostką
główną zostaje utracone lub jednostka główna jest poza
zasięgiem niani elektronicznej.
są animowane podczas ładowania baterii.
–
jest wyświetlana, gdy bateria jest całkowicie naładowana.
–
jest wyświetlana przy niskim poziomie naładowania baterii.
–
jest wyświetlana, gdy bateria jest całkowicie wyczerpana.
–
– Jest wyświetlana, gdy alarm dźwiękowy jest WŁĄCZONY.
– Miga podczas emitowania alarmu dźwiękowego.
– Jest wyświetlana, gdy głośnik jest wyciszony.

Lampka nocna

– Jest wyświetlana, gdy lampka nocna jest WŁĄCZONA.

Kołysanka

– Jest wyświetlana podczas odtwarzania kołysanki.

Stan baterii

Alarm dźwiękowy

Canción de cuna

– Se muestra cuando se está reproduciendo la canción de cuna.

POZNÁMKA
Baterie není součást
dostupná uživateli. Prosím,
kontaktujte linku pomoci,
pokud si myslíte, že ji
potřebujete nahradit.

3. Indikátor úrovně baterie svítí na červeno, když je baterie
téměř vybitá, připojte zdroj napájení a ponechte zapojené
pro plné nabití.

Zvukové
upozornění
Vypnutí zvuku

– Zobrazuje se, když je jednotka rodiče spojena s jednotkou
dítěte.
– Bliká, když se spojení mezi jednotkou dítěte a rodiče ztratí
nebo když je jednotka rodiče mimo dosah dětské jednotky.
roluje, když se baterie nabíjí.
–
zobrazuje se, když je baterie plně nabitá.
–
zobrazuje se, když je baterie téměř vybitá a je nutno ji
–
dobít.
zobrazuje se, když je baterie vybitá a je nutno ji dobít.
–
– Zobrazuje se, když je zvukové upozornění ZAPNUTO.
– Bliká, když se zvukové upozornění spustí.
– Zobrazuje se, když je zvuk reproduktoru vypnutý.

Noční osvětlení
Ukolébavka

Stav baterie

3. Indikátor úrovne batérie svieti na červeno, keď je batéria
takmer vybitá, pripojte zdroj napájania a ponechajte zapojené
pre plné nabitie.

– Zobrazuje se, když je noční osvětlení ZAPNUTO.

Zvukové
upozornenie
Hlasitosť vypnutá

– Zobrazuje sa, keď je rodičovská jednotka spojená s detskou
jednotkou.
– Bliká pri strate spojenia medzi detskou a rodičovskou
jednotkou alebo keď je rodičovská jednotka mimo dosahu
detskej jednotky.
sa striedajú počas nabíjania batérie.
–
sa zobrazuje, keď je batéria úplne nabitá.
–
sa zobrazuje, keď je batéria takmer vybitá a je potrebné ju
–
nabiť.
sa zobrazuje, keď je batéria úplne vybitá a je potrebné ju
–
nabiť.
– Zobrazuje sa, keď je zvukové upozornenie zapnuté.
– Bliká, keď sa spustí zvukové upozornenie.
– Zobrazuje sa, keď je hlasitosť reproduktora vypnutá.

– Zobrazuje se, když hraje ukolébavka.

Nočné svetlo

– Zobrazuje sa, keď je nočné svetlo zapnuté.

Uspávanka

– Zobrazuje sa, keď sa prehráva uspávanka.

Stav batérie

3. Informacje ogólne

3. Información general

3. Obecné informace

3. Všeobecné informácie

Jeśli produkt nie działa poprawnie, zapoznaj się z niniejszą Skróconą instrukcją uruchamiania lub Instrukcją
użytkownika jednego z modeli wymienionych na stronie 1.

Si su producto no funciona correctamente, lea esta Guía de inicio rápido o el Manual de usuario de uno de los modelos
indicados en la página 1.
Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente:

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

Ak výrobok nefunguje správne, prečítajte si túto príručku so stručným návodom alebo používateľskú príručku k
niektorému z modelov uvedených na strane 1.

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

Obmedzená záruka na spotrebiteľské produkty a príslušenstvo („Záruka“)
Ďakujeme vám za zakúpenie produktu značky Motorola vyrobeného na základe licencie od spoločnosti Binatone
Electronics International LTD („BINATONE“).
Na čo sa vzťahuje táto Záruka?
S ohľadom na nižšie uvedené výnimky spoločnosť BINATONE garantuje, že tento produkt značky Motorola („Produkt“)
alebo certifikované príslušenstvo („Príslušenstvo“) predávané na použitie v kombinácii s týmto produktom, nebude
obsahovať žiadne nedostatky, pokiaľ ide o materiály a dielenské vyhotovenie, pri bežnom spotrebiteľskom používaní
počas nižšie vytýčenej lehoty. Táto Záruka je vašou výhradnou zárukou a nie je prevoditeľná na iné osoby.
TÁTO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE ŠPECIFICKÉ ZÁKONNÉ PRÁVA. MÔŽETE MAŤ AJ INÉ PRÁVA, KTORÉ SA ODLIŠUJÚ
V ZÁVISLOSTI OD ŠTÁTU, PROVINCIE ALEBO KRAJINY. PRI ZÁKAZNÍKOCH, NA KTORÝCH SA VZŤAHUJÚ ZÁKONY
NA OCHRANU SPOTREBITEĽOV ALEBO NARIADENIA V ICH KRAJINE ZAKÚPENIA, PRÍPADNE, AK SA ODLIŠUJÚ,
V KRAJINE ICH TRVALÉHO BYDLISKA, PREDSTAVUJÚ VÝHODY UVEDENÉ V TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKE
LEN DOPLNENIE VŠETKÝCH PRÁV A OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV, KTORÉ TAKÉTO ZÁKONY NA OCHRANU
SPOTREBITEĽA A NARIADENIA SPROSTREDKÚVAJÚ. ZA ÚČELOM KOMPLETNÉHO POCHOPENIA SVOJICH PRÁV BY
STE MALI KONZULTOVAŤ ZÁKONY PLATNÉ VO VAŠEJ KRAJINE, PROVINCII ALEBO V ŠTÁTE.
Na koho sa vzťahuje krytie?
Táto Záruka sa vzťahuje len na prvého spotrebiteľa, ktorý produkt zakúpil, a nie je prevoditeľná.

Dział Obsługi Klienta:
0221168640 w Polsce
adres e-mail: motorola-mbp@tdm.de

0911366203 desde España
Correo electrónico: motorola-mbp@tdm.de

Ograniczona gwarancja na produkty i akcesoria („Gwarancja”)

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.

Garantía limitada para productos y accesorios de consumo ("Garantía")

Le agradecemos la compra de este producto marca Motorola, fabricado bajo licencia por Binatone Electronics
International LTD ("BINATONE").

¿Qué cubre esta garantía?

Sujeto a las exclusiones presentes a continuación, BINATONE garantiza que este producto (el "Producto") o accesorio
certificado (el "Accesorio") de marca Motorola vendido con este producto ha sido fabricado libre de fallos en
materiales y en la mano de obra con un uso de consumo normal durante el periodo especificado a continuación. Esta
Garantía es su única garantía, y no puede transferirse.
ESTA GARANTÍA LE PROPORCIONA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE
DEPENDERÁN DEL ESTADO, PROVINCIA O PAÍS. PARA LOS CONSUMIDORES QUE ESTÉN CUBIERTOS POR LAS
LEYES O NORMATIVAS DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR EN SU PAÍS DE COMPRA O, SI ES DIFERENTE, EN SU
PAÍS DE RESIDENCIA, LOS BENEFICIOS APORTADOS POR ESTA GARANTÍA LIMITADA SE SUMAN A TODOS LOS
DERECHOS Y RECURSOS OFRECIDOS POR DICHAS LEYES Y NORMATIVAS DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR.
PARA CONOCER PLENAMENTE SUS DERECHOS, DEBE CONSULTAR LALEGISLACIÓN VIGENTE EN SU PAÍS,
PROVINCIA O ESTADO.

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.

Kogo dotyczy gwarancja?

¿Quién recibe esta cobertura?

Na koho se vztahuje?

Esta Garantía cubre únicamente al primer comprador, y no es transferible.

Tato záruka se vztahuje pouze na prvního spotřebitele a je nepřenosná.

Zobowiązania firmy BINATONE?

¿Qué hará BINATONE?

Co společnost BINATONE udělá?

Pozostałe ograniczenia?

¿Qué otras limitaciones existen?

Gwarancja dotyczy tylko pierwszego nabywcy i nie podlega przeniesieniom.
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.

WSZYSTKIE DOMNIEMANE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOMNIEMANA GWARANCJA POKUPNOŚCI 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.

BINATONE o su distribuidor autorizado, según elija y dentro de un tiempo comercialmente razonable, reparará o
sustituirá de forma gratuita todos aquellos Productos o Accesorios que no sean conformes a esta Garantía. Podríamos
utilizar productos, accesorios o piezas reacondicionadas o usadas funcionalmente equivalentes.

TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS A TÍTULO ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO LAS GARANTÍAS
IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, ESTARÁN LIMITADAS A LA
DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. DE LO CONTRARIO, LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN OFRECIDA
EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA LIMITADA EXPLÍCITA ES EL ÚNICO REMEDIO AL QUE TENDRÁ ACCESO EL
CONSUMIDOR, Y SE PROPORCIONA EN LUGAR DEL RESTO DE GARANTÍAS, TANTO EXPRESAS COMO IMPLÍCITAS.
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA MOTOROLA NI BINATONE SERÁN RESPONSABLES, NI POR CONTRATO NI
POR AGRAVIO (INCLUIDA NEGLIGENCIA) DE DAÑOS SUPERIORES AL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO O
ACCESORIO EN CUESTIÓN, NI DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ACCIDENTAL, ESPECIAL O RESULTANTE, PÉRDIDA
DE BENEFICIO O DE INGRESOS, PÉRDIDA DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN NI DE NINGUNA OTRA
PÉRDIDA FINANCIERA DERIVADA DE O RELACIONADA CON LA POSIBILIDAD O IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR LOS
PRODUCTOS O ACCESORIOS EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA LEY.
Algunas jurisdicciones no permiten la limitación o la exclusión de daños accidentales o resultantes, ni la limitación
sobre la duración de una garantía implícita, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriormente mencionadas
podrían no aplicarse a su caso. Esta Garantía le otorga derechos legales concretos, y también podría disponer de otros
derechos que podrían variar según la jurisdicción.

Produkty objęte gwarancją

Czas trwania ochrony gwarancyjnej

Productos cubiertos

Duración de la cobertura

Produkty powszechnego użytku

Dwa (2) lata od daty zakupu produktu przez pierwszego użytkownika.

Productos de consumo

Akcesoria do produktów
powszechnego użytku

Dziewięćdziesiąt (90) dni od daty zakupu akcesoriów przez pierwszego
użytkownika.

Dos (2) años a partir de la fecha de compra inicial del producto por el
primer comprador usuario del producto.

Accesorios de consumo

Produkty powszechnego użytkui
akcesoria, które podlegająnaprawie lub
wymianie

Czas pozostały do upływu oryginalnej gwarancji lub dziewięćdziesiąt (90)
dni od daty zwrotu produktu klientowi, zależnie który okres jest dłuższy.

Noventa (90) días a partir de la fecha de compra inicial del accesorio por
el primer usuario del producto.

Wykluczenia
Standardowe zużycie. Ochroną gwarancyjną nie są objęte: okresowa konserwacja, naprawa i wymiana części związane
z normalnym zużyciem produktu.
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.
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.
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

Productos y accesorios de consumo que El balance de la garantía original o durante noventa (90) días a partir de
se reparan o sustituyen
la fecha de devolución del producto al usuario, el periodo que sea mayor.
Exclusiones
Desgaste normal. Esta garantía no cubre las labores de mantenimiento periódicas, la reparación ni la sustitución de
piezas debido al desgaste de uso normal.
Uso abusivo e inadecuado. Los defectos o daños derivados de: (a) una utilización o conservación incorrectas, uso
incorrecto o indebido, accidentes o negligencias, como por ejemplo daños físicos (roturas, arañazos, etc.) en la
superficie del producto derivados de un uso incorrecto; (b) contacto con líquidos, agua, lluvia, humedad extrema o
sudoración excesiva, arena, suciedad o elementos similares, calor extremo o alimentos; (c) uso de los productos o los
accesorios para fines comerciales o que sometan al producto o al accesorio a un uso o condiciones anómalas; u (d)

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.
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.

Jaká další omezení existují?

JAKÉKOLI DOMNĚLÉ ZÁRUKY, ZEJMÉNA DOMNĚLÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ
ÚČEL, SE OMEZUJÍ NA TRVÁNÍ TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY, JINAK JE VÝHRADNÍ NÁHRADOU ZÁKAZNÍKOVI OPRAVA
NEBO VÝMĚNA POSKYTOVÁNA 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.
Výrobky, na které se záruka vztahuje

Délka platnosti záruky

Spotřební výrobky

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
po opravě nebo výměně

Zbývající doba trvání původní záruky nebo devadesát (90) dní 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.
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.

otros actos que no puedan achacarse a MOTOROLA ni a BINATONE., están excluidos de la cobertura.
Uso de Productos y Accesorios de marcas que no sean Motorola. Esta garantía no cubre aquellos defectos o daños
derivados del uso de Productos, Accesorios o cualquier equipamiento periférico que no sean de la marca Motorola o
no estén certificados por ella.
Servicio o modificación no autorizada. Los defectos o daños derivados de mantenimiento, pruebas, ajustes, instalación,
mantenimiento, alteración o modificación de cualquier otra forma por cualquier entidad que no sea MOTOROLA,
BINATONE o sus centros de servicio autorizados, están excluidos de la cobertura de la garantía.
Productos modificados. Se excluyen de esta garantía todos los Productos o Accesorios con (a) números de serie o
etiquetas de fecha alterados o borrados; (b) sellos rotos o que presenten evidencia de odificación; (c) no coincidencia
de números de serie de placa; o (d) piezas o carcasas no conformes o que no sean de la marca Motorola.
Servicios de comunicación. Los defectos, daños o los fallos de Productos o Accesorios derivados de servicios o
señales de comunicación a los que puede suscribirse o con los que puede utilizar los Productos o accesorios no están
cubiertos por esta garantía.

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.

¿Cómo obtener servicio de garantía u otro tipo de información?

Chcete-li získat záruční servis nebo informace, zavolejte na níže uvedené telefonní číslo:

Para obtener servicio o información, llame al número de teléfono:

Uzyskają Państwo informację, w jaki sposób przesłać produkty i akcesoria na własny koszt i ryzyko do
autoryzowanego centrum serwisowego BINATONE.

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.

0911366203 desde España
Correo electrónico: motorola-mbp@tdm.de
Recibirá instrucciones sobre cómo enviar los Productos o Accesorios bajo su cuenta y riesgo a un Centro de
reparaciones autorizado de BINATONE.
Para obtener servicio, debe incluir: (a) el Producto o Accesorio defectuoso; (b) el comprobante de prueba original (el
recibo), que incluya la fecha, lugar y vendedor del Producto; (c) si la caja del producto incluía una tarjeta de garantía,
la tarjeta de garantía rellenada con el número de serie del Producto; (d) una descripción por escrito del problema y, lo
que es más importante; (e) su dirección y número de teléfono.
Estos términos y condiciones representan el contrato de garantía completo entre usted y BINATONE ELECTRONICS
en relación a los Productos o Accesorios que ha comprado, y sustituyen a todo contrato o representación anterior,
incluyendo las representaciones que aparecen e publicaciones o materiales promocionales emitidos por BINATONE o
las afirmaciones realizadas por un agente, empleado o miembro del personal de BINATONE que pudiera haber estado
relacionado con la compra en cuestión.

Jak získat záruční servis nebo další informace?
+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.

Kontaktujte služby zákazníkom:
+491805 938 803 na Slovensku
E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Ako bude postupovať spoločnosť BINATONE?
Spoločnosť BINATONE alebo jej oprávnený distribútor podľa vlastného uváženia a v komerčne primeranom čase
bezplatne opraví alebo vymení Produkty alebo Príslušenstvo, ktoré nie sú v súlade s touto Zárukou. Máme právo použiť
funkčne ekvivalentné obnovené/repasované/vopred vlastnené nové Produkty, Príslušenstvo alebo diely.

Existujú ďalšie obmedzenia?
AKÉKOĽVEK ODVODENÉ ZÁRUKY VRÁTANE (OKREM INÉHO) ODVODENÝCH ZÁRUK NA PREDAJNOSŤ A VHODNOSŤ
NA KONKRÉTNY ÚČEL, BUDÚ OBMEDZENÉ NA OBDOBIE PLATNOSTI TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKY, PRIČOM
OPRAVA ALEBO VÝMENA ZABEZPEČENÁ PODĽA TEJTO VÝSLOVNEJ OBMEDZENEJ ZÁRUKY JE VÝHRADNÝM
NÁPRAVNÝM PROSTRIEDKOM SPOTREBITEĽA A ZASTUPUJE VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, AKÉKOĽVEK ODVODENÉ
ZÁRUKY VRÁTANE (OKREM INÉHO) ODVODENÝCH ZÁRUK NA PREDAJNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL,
BUDÚ OBMEDZENÉ NA OBDOBIE PLATNOSTI TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKY, PRIČOM OPRAVA ALEBO VÝMENA
ZABEZPEČENÁ PODĽA TEJTO VÝSLOVNEJ OBMEDZENEJ ZÁRUKY JE VÝHRADNÝM NÁPRAVNÝM PROSTRIEDKOM
SPOTREBITEĽA A ZASTUPUJE VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ČI ODVODENÉ. SPOLOČNOSŤ MOTOROLA
ANI BINATONE NEBUDE ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ PODĽA ZMLUVY ALEBO V
PRÍPADE ÚMYSELNÉHO PORUŠENIA (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI), ZA ŠKODY PRESAHUJÚCE NÁKUPNÚ CENU
PRODUKTU ALEBO PRÍSLUŠENSTVA, ALEBO AKÉKOĽVEK NEPRIAME, NÁSLEDKOVÉ, ŠPECIÁLNE ČI NÁHODNÉ
ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, PRÍPADNE STRATU VÝNOSOV ČI UŠLÝ ZISK, STRATU OBCHODNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ,
STRATU INFORMÁCIÍ ALEBO INÚ FINANČNÚ STRATU VYVSTÁVAJÚCU Z/V SPOJITOSTI SO SCHOPNOSŤOU ČI
NESCHOPNOSŤOU POUŽÍVAŤ PRODUKTY ALEBO PRÍSLUŠENSTVO V PLNOM ROZSAHU, V AKOM JE MOŽNÉ SA
TOHTO ODŠKODNÉHO ZRIECŤ PODĽA LITERY ZÁKONA.
Niektoré krajiny neuznávajú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, alebo obmedzenie dĺžky
odvodenej záruky, preto sa na vás uvedené obmedzenia alebo výnimky nemusia vzťahovať. Táto Záruka vám poskytuje
určité zákonné práva, pričom taktiež môžete mať iné práva, ktoré sa líšia v závislosti od konkrétnej jurisdikcie.
Kryté produkty

Lehota krytia

Spotrebiteľské produkty

Dva (2) roky odo dňa pôvodného zakúpenia produktov prvým
spotrebiteľom (kupujúcim) produktu.

Spotrebiteľské príslušenstvo

Deväťdesiat (90) dní odo dňa pôvodného zakúpenia príslušenstva prvým
spotrebiteľom (kupujúcim) produktu.

Spotrebiteľské produkty a príslušenstvo,
ktoré boli opravené alebo vymenené

Zostávajúce obdobie pôvodnej záruky alebo deväťdesiat (90) dní odo
dňa vrátenia spotrebiteľovi, podľa toho, ktoré z období je dlhšie.

Výnimky
Bežné opotrebovanie pri používaní. Pravidelná údržba, oprava a výmena dielov z dôvodu bežného opotrebenia nie je
krytá zárukou.
Nenáležité a hrubé používanie. Nedostatky alebo poškodenia, ktoré sú dôsledkom nasledujúcich javov: (a) nesprávna
prevádzka, skladovanie alebo nenáležité či hrubé používanie, nehoda či opomenutie, ako napr. fyzické poškodenie

(praskliny, škrabance atď.) na povrchu produktu vyplývajúce z nenáležitého používania; (b) kontakt s tekutinami,
vodou, dažďom, extrémnou vlhkosťou alebo agresívnym potom, pieskom, hlinou a podobnými látkami, extrémnym
teplom alebo potravinami; (c) používanie produktov alebo príslušenstva na komerčné účely a vystavovanie produktu
alebo príslušenstva abnormálneho používaniu alebo podmienkam; prípadne (d) iné konanie, ktoré nie je chybou
spoločnosti MOTOROLA ani BINATONE, sú vyňaté zo záručného krytia.
Používanie produktov a príslušenstva inej značky ako Motorola. Nedostatky alebo poškodenia vyplývajúce z používania
produktov alebo príslušenstva či periférnych zariadení inej značky ako Motorola, alebo bez certifikácie od spoločnosti
Motorola, nie sú kryté zárukou.
Neautorizovaný servis alebo úpravy. Nedostatky alebo poškodenia vyplývajúce zo servisu, testovania, nastavovania,
inštalácie, údržby, pozmeňovania či modifikácie akýmkoľvek spôsobom inou osobou ako zamestnancom spoločnosti
MOTOROLA, BINATONE alebo ich autorizovaných servisných stredísk, sú vyňaté zo záručného krytia.
Pozmenené produkty. Produkty alebo príslušenstvo s (a) odstránenými, pozmenenými alebo znehodnotenými
sériovými číslami alebo dátumovými značkami; (b) poškodenými pečaťami alebo ktoré vykazujú známky manipulácie;
(c) nezhodujúcimi sa sériovými číslami dosiek; alebo (d) puzdrami či dielmi, ktoré nie sú vyhovujúce alebo sú inej
značky ako Motorola, sú vyňaté zo záručného krytia
Komunikačné služby. Nedostatky, poškodenia alebo poruchy produktov alebo príslušenstva spôsobené komunikačnou
službou alebo signálom, ktorý môžete mať predplatený alebo ktorý využívate v kombinácii s produktmi alebo
príslušenstvom, sú vyňaté zo záručného krytia.
Ako získať záručný servis a ďalšie informácie?
Ak chcete získať servis alebo informácie, volajte na linku:
+491805 938 803 na Slovensku
E-mail: motorola-mbp@tdm.de
Dostanete pokyny, ako zaslať produkty alebo príslušenstvo na vlastné náklady a riziko do autorizovaného servisného
strediska spoločnosti BINATONE.
Ak chcete získať servis, musíte zahrnúť nasledujúce položky: (a) produkt alebo príslušenstvo; (b) originál dokladu
o zakúpení (blok), na ktorom je uvedený dátum, miesto a názov predajcu produktu; (c) ak bol v škatuli záručný list,
vyplnený záručný list s uvedeným sériovým číslom produktu; (d) písomnú charakteristiku problému; a najmä; (e) svoju
adresu a telefónne číslo.
Tieto zmluvné podmienky predstavujú úplné znenie záručnej zmluvy medzi vami a spoločnosťou BINATONE v
súvislosti s produktmi a príslušenstvom, ktoré ste zakúpili, a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce dohody či
vyhlásenia vrátane vyhlásení uvedených v akýchkoľvek písomných publikáciách alebo propagačných materiáloch
vydaných spoločnosťou BINATONE či vyhlásení vyslovených akýmkoľvek zastupujúcim zamestnancom či pracovníkom
spoločnosti BINATONE, ktoré mohli zaznieť v súvislosti s predmetným nákupom.

Wyrzucanie urządzenia (środowisko naturalne)

Zużytego produktu nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Produkt należy
przekazać do centrum recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. O konieczności takiego
postępowania informuje symbol na produkcie, podręczniku użytkownika lub opakowaniu.
Niektóre materiały, z których wykonano produkt, mogą zostać odzyskane w centrum recyklingu.
Odzysk niektórych części lub surowców ze zużytych produktów znacząco przyczynia się do ochrony
środowiska.
Skontaktuj się z lokalną administracją, aby dowiedzieć się więcej na temat centrów recyklingu w swoim rejonie.

Declaración de conformidad de la UE (DoC)

Deklaracja zgodności UE

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

Urządzenie jest produkowane, rozprowadzane i sprzedawane
przez firmę Binatone Electronics International LTD., która posiada
oficjalną licencję na ten produkt. MOTOROLA i logo stylizowanej
litery M są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi firmy Motorola Trademark Holdings, LLC. i są używane
na licencji. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich
odpowiednich właścicieli. © 2019 Motorola Mobility LLC. Wszelkie
prawa zastrzeżone.

Eliminación del dispositivo (información medioambiental)
AAl final del ciclo de vida del producto, no deberá eliminar este producto junto con los residuos
domésticos convencionales. Trasládelo hasta un punto de recogida destinado al reciclaje de dispositivos
eléctricos o electrónicos. El símbolo que aparece en el producto, en el manual de usuario y/o en la caja
así lo indica.
Parte de los materiales del producto podrán reutilizarse si lleva la unidad a un punto de reciclaje.
Mediante la utilización de ciertas piezas o materias primas de los productos usados podrá realizar una
importante contribución al medio ambiente.
Póngase en contacto con la autoridad local en caso de que necesite más información acerca de los puntos de recogida
de su zona geográfica.

Wydrukowano w Chinach
EU_PL wersja 1.0

Por la presente, Binatone Telecom PLC declara que el tipo de equipo de radio cumple con la directiva sobre equipos
radioeléctricos 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de confirmidad de la UE está disponible en el sitio
web: www.motorolastore.com/support.
Descargue el manual de usuario del sitio web: www.motorolastore.com

Fabricado, distribuido o comercializado por Binatone
Electronics International LTD., licenciatario oficial de este
producto. MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada son
marcas comerciales o marcas comerciales registradas de
Motorola Trademark Holdings, LLC. y se utilizan bajo licencia. El
resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos
propietarios. © 2019 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos
reservados.

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

Likvidácia zariadenia (životné prostredie)
Po skončení životnosti sa tento produkt nesmie likvidovať ako súčasť bežného k omunálneho odpadu.
Recyklujte ho v zbernom mieste určenom na recykláciu elektrického a elektronického vybavenia.
Vypovedá o tom symbol na produkte, používateľskej príručke a škatuli.
Niektoré z materiálov použitých na výrobu produktu je možné opakovane použiť v prípade, ak produkt
odovzdáte na recyklačnom mieste. Opakovaným používaním surových materiálov z použitých
produktov významným spôsobom prispievate k ochrane životného prostredia.
V prípade, ak potrebujete bližšie informácie o zberných miestach vo vašej oblasti, obráťte sa na miestne úrady.
Prehlásenie o zhode s EÚ (DoC)
Týmto spoločnosť Binatone Telecom PLC prehlasuje, že typ rádiového zariadenia je v súlade so smernicou RE
2014/53/EÚ. Kompletný text Prehlásenia o zhode s EÚ je dostupný na webovej stránke: www.motorolastore.com/
support.
Prevezmite si Používateľskú príručku z webovej stránky: www.motorolastore.com

Impreso en China
EU_ES Versión 1.0

Vyrábí, distribuuje nebo prodává společnost Binatone
Electronics International LTD., oficiální držitel licence tohoto
výrobku. MOTOROLA a stylizované logo M jsou obchodní
známky nebo registrované obchodní známky společnosti
Motorola Trademark Holdings, LLC. a používají se na základě
licence. Všechny ostatní obchodní známky jsou majetkem
svých příslušných vlastníků. © 2019 Motorola Mobility LLC.
Všechna práva vyhrazena.

Vytištěno v Číně
EU_CZ Verze 1.0

Vyrába, distribuuje alebo predáva spoločnosť Binatone
Electronics International LTD., oficiálny držiteľ licencie na tento
produkt. MOTOROLA a logo štylizovaného M sú ochranné
známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti
Motorola Trademark Holdings, LLC. a používajú sa na základe
licencie. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom
príslušných vlastníkov. © 2019 Motorola Mobility LLC.

Vytlačené v Číne
EU_SK Verzia 1.0

