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INFORMACJE O PRODUKCIE I BEZPIECZEŃSTWIE
Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia Loupedeck™
należy zapoznać się z tymi ważnymi informacjami dotyczącymi
bezpieczeństwa. Należy przestrzegać zawartych tu ostrzeżeń i
uwag. Pozwoli to uniknąć uszczerbku na zdrowiu użytkownika lub
innych osób bądź uszkodzenia urządzenia. Pojęcie „urządzenie”
dotyczy produktu Loupedeck™ i zawartości zestawu.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie
bez zawiadomienia. LoupeDeck Ltd zastrzega prawo do zmiany
lub doskonalenia swoich produktów oraz wprowadzania zmian
w dokumentacji bez powiadamiania jakichkolwiek osób lub
organizacji. Aktualności i dodatkowe informacje dotyczące
użytkowania i obsługi produktów LoupeDeck można znaleźć w
witrynie LoupeDeck Ltd www.loupedeck.com. Informacje dotyczące
kompatybilności produktu można znaleźć w witrynie Loupedeck Ltd.
ZNAKI TOWAROWE I ELEMENTY OSÓB TRZECICH
Adobe Photoshop Lightroom CC – Copyright © 2017 Adobe
Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Mac OS jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.,
zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.
Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation
zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
OSTRZEŻENIA I UWAGI
Urządzenie należy utrzymywać w czystości. Nie czyścić
urządzenia rozpuszczalnikami, substancjami toksycznymi lub
silnymi detergentami, które mogą spowodować uszkodzenie
produktu. Urządzenie należy przechowywać wyłącznie na
płaskich powierzchniach. Nie upuszczać produktu z wysokości
ani nie narażać go na wstrząsy, gdyż może doprowadzić to do
jego uszkodzenia.

Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w temperaturze
otoczenia od 0°C do 35°C. Użytkowanie lub przechowywanie
urządzenia w temperaturze spoza podanego zakresu może
doprowadzić do jego uszkodzenia.
Urządzenie nie jest wodoodporne. Należy utrzymywać je suchym.
Nie rozmontowywać ani nie modyfikować produktu, gdyż może to
doprowadzić do jego uszkodzenia i spowodować utratę gwarancji.
Postępowanie zgodnie z wszystkimi instrukcjami zawartymi
w przewodniku użytkownika maksymalnie wydłuży trwałość
urządzenia. Uszkodzenie lub słabe działanie wynikające z
nieprzestrzegania ostrzeżeń i instrukcji może spowodować
utratę gwarancji producenta. Urządzenie może ulec zużyciu.
Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pól magnetycznych.
Pola magnetyczne mogą zakłócić działanie urządzenia.
Urządzenie może być serwisowane wyłącznie przez
wykwalifikowany personel. Serwisowanie urządzenia przez
niewykwalifikowany personel może spowodować uszkodzenie
urządzenia i utratę gwarancji producenta.
ROCZNA OGRANICZONA GWARANCJA LOUPEDECK LTD
LoupeDeck Ltd gwarantuje, że przy zwykłym użytkowaniu produkt
Loupedeck™ pozostanie wolny od wad materiałowych i wad
wykonania przez rok od pierwotnej daty zakupu. LoupeDeck Ltd
nie udziela gwarancji w zakresie wad spowodowanych normalnym
zużyciem lub uszkodzeń wynikających z wypadku, nieprawidłowego
traktowania bądź użytkowania, pożaru lub kontaktu z płynami
bądź uszkodzeń spowodowanych przez usługodawcę niebędącego
przedstawicielem autoryzowanego serwisu LoupeDeck Ltd. W
przypadku wykrycia wady należy skontaktować się z działem
obsługi klienta LoupeDeck Ltd (www.loupedeck.com/support)
w celu uzyskania pomocy. Użytkownik może również zadzwonić
do nas, odwiedzić witrynę (www.loupedeck.com/legal) lub

skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Dostępne opcje
serwisowe są uzależnione od kraju, w którym jest on wymagany.
Prawo do serwisu może być ograniczone do kraju, w którym
zakupiono produkt. Połączenie telefoniczne i przesyłka mogą
podlegać opłatom, zależnie od lokalizacji. Pełen regulamin serwisu
znajduje się na stronie www.loupedeck.com/legal. Jeśli użytkownik
złoży roszczenie gwarancyjne na mocy niniejszej gwarancji,
LoupeDeck Ltd wedle własnego uznania, naprawi lub wymieni
urządzenie Loupedeck™ bądź zwróci cenę zakupu. Regulamin
gwarancji obowiązuje dodatkowo do miejscowych przepisów
dotyczących praw konsumenta. Przy składaniu roszczenia
gwarancyjnego użytkownik może zostać poproszony o okazanie
dowodu zakupu.

użytkownik nie wyraża zgody na wszystkie postanowienia
zawarte w Informacjach prawnych i Regulaminie, powinien
zwrócić produkt Loupedeck™ i poprosić o zwrot pieniędzy
zgodnie z powyższymi instrukcjami.

Konsumenci na terenie Australii: niniejsza gwarancja obowiązuje
dodatkowo do ustawowych praw zawartych w australijskich
przepisach i rozporządzeniach dotyczących ochrony
konsumenta. Użytkownikowi przysługuje wymiana urządzenia
lub zwrot pieniędzy oraz kompensata za wszelkie inne, zasadnie
możliwe do przewidzenia straty lub uszkodzenia. Użytkownikowi
przysługuje również naprawa lub wymiana produktu, jeśli
jego jakość nie jest na akceptowalnym poziomie, a awaria nie
stanowi poważnej awarii. Przesłane do naprawy produkty mogą
zostać wymienione na odnowione produkty tego samego typu.
Do naprawy produktów mogą zostać użyte odnowione części.

Urządzenie wytwarza i wykorzystuje energię częstotliwości
radiowej i w przypadku nieprawidłowego zainstalowania lub
nieprzestrzegania instrukcji może spowodować szkodliwe
zakłócenia komunikacji radiowej. Nie jesteśmy jednak w stanie
zagwarantować, że w danej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli
urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbiorników radiowych
lub telewizyjnych, co można łatwo sprawdzić poprzez wyłączenie
i włączenie urządzenia, zaleca się skorygowanie zakłóceń poprzez
wykonanie jednej lub wielu z poniższych czynności:
•

zmienić kierunek lub położenie anteny odbiorczej;

Pozostała treść regulaminu gwarancji LoupeDeck Ltd znajduje
się w naszej witrynie internetowej www.loupedeck.com/legal.

•

podłączyć urządzenie do kontaktu na innym obwodzie niż
ten, do którego jest podłączony odbiornik;

OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAW

•

zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem;

Używając produktu Loupedeck™, użytkownik zrzeka się pewnych
praw opisanych wyczerpująco w Regulaminie i wspomnianych w
niniejszym dokumencie. Przed przystąpieniem do użytkowania
produktu Loupedeck™ należy przeczytać niniejsze Informacje
prawne i Regulamin. Korzystanie z produktu Loupedeck™ jest
równoznaczne ze zgodą na wszelkie postanowienia niniejszych
Informacji prawnych oraz Regulaminu LoupeDeck Ltd. Jeśli

•

skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym
technikiem w celu uzyskania pomocy.

OŚWIADCZENIE FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)
15.105(B)
Urządzenie zostało przetestowane i jest zgodne z limitami
określonymi dla urządzeń cyfrowych klasy B wyznaczonymi
w części 15 zasad FCC. Limity te mają na celu zapewnienie
odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami na
obszarach mieszkalnych.

15.19
Urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Urządzenie
można być użytkowane z zastrzeżeniem dwóch warunków:
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1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz
2) urządzenie musi tolerować wszelkie otrzymane zakłócenia, w
tym zakłócenia, które mogą powodować niepoprawne działanie.
15.21
Wszelkie zmiany lub modyfikacje, na które nie wydano wyraźnej
zgody w części dotyczącej zgodności z przepisami, mogą
spowodować utratę upoważnienia użytkownika do użytkowania
urządzenia.
OŚWIADCZENIE INDUSTRY CANADA
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami norm dotyczących
sprzętu radiowego niewymagającego zezwolenia. Urządzenie
można być użytkowane z zastrzeżeniem dwóch warunków: 1)
urządzenie nie może powodować zakłóceń i (2) urządzenie musi
tolerować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą
powodować niepoprawne działanie urządzenia.
Niniejsze urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską
normą ICES-003.

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI UE
Producent niniejszego produktu potwierdza, że
jest on zgodny z przepisami Unii Europejskiej
dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia, ochrony
środowiska i ochrony konsumenta (dyrektywa
2014/30/UE dotycząca kompatybilności
elektromagnetycznej).
Kopię deklaracji zgodności UE można znaleźć
w witrynie internetowej LoupeDeck Ltd
(www.loupedeck.com/legal).
RECYKLING
Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania
należy zwrócić do odpowiednich punktów
gromadzenia odpadów. Pomoże to zapobiec
niekontrolowanej utylizacji odpadów i promować
recykling materiałów. Należy przestrzegać lokalnych
przepisów i zaleceń. W celu uzyskania więcej
informacji na temat recyklingu należy skontaktować
się z lokalnym organem ds. zarządzania odpadami.
SYMBOL PRZEKREŚLONEGO KOSZA NA ŚMIECI
Po zużyciu urządzenie należy poddać recyklingowi
jako odpad elektroniczny.

Copyright (c) 2017 LoupeDeck Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dodatkową pomoc i informacje można uzyskać w naszej witrynie internetowej www.loupedeck.com/legal

