
Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.

1. Należy chronićurządzenie  przed  działaniem  promieni  słonecznych,
wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą
być  przyczyną zmniejszenia  wydajności  urządzenia  jak  również doprowadzićdo  jego
uszkodzenia. 

2. Nie należy zdejmowaćobudowy urządzenia ani umieszczaćw niej przedmiotów. 
3. Nie należy używaćsiły ani przedmiotów mogących doprowadzićdo uszkodzenia urządzenia. 
4. Należy używaćdedykowanego źródła zasilania.  Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może

być przyczyną uszkodzenia sprzętu. 
5. Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy

skontaktowaćsię z autoryzowanym serwisem. 
6. Urządzenia powinny byćinstalowanie w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację. 
7. Należy unikać kontaktu z substancjami oleistymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli 

produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując 
należytą ostrożność; 

8. Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie
internetowej dystrybutora. 

9. Firma  Nexus  Jarosław  Gaładyk  zapewnia  profesjonalną pomoc  techniczną związaną 
z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

10.Wszelkie  testy  i  naprawy  powinny  być  wykonywane  przez  wykwalifikowanych  personel.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane
przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji. 

11. Urządzenie  powinno  być  przechowywane  oraz  transportowane  w  oryginalnym opakowaniu
zapewniającym odpowiednią ochronne przed wstrząsami mechanicznymi. 

12. Urządzenie  zostało  zaprojektowane  i  wyprodukowane  z  najwyższą  starannością  o
bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy
stosować  się  do  wszelkich  wskazań  zawartych  w  tej  instrukcji,  jak  i  instrukcjach  obsługi
urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)

deklaracja zgodności UE
Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są
oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących
zharmonizowanych  norm  europejskich,  wymienionych  w  dyrektywie
elektromagnetycznej. 
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