PL

G-Eye 2
Battery pack

BESCHRIJVING VAN DE BATTERY PACK
LED zielony (40–100%)
LED niebieski (10–40%)
LED czerwony (0–10%)
Port zasilania

ON / OFF

Czas pracy bez konieczności
ładowania
Czas ładowania

1 godz. 10 min

jeśli akumulator jest w pełni naładowany

3 godz.

jeśli ładowany jest bezpośrednio

5 godz.

jeśli ładowany przez kamerę

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Opisywany akumulator przeznaczony jest wyłącznie do kamer G-EYE 2 Escape i G-EYE 2
Ultimate.
Akumulator jest elementem wymagającym zachowania ostrożności:
ÎÎNależy uważać, żeby go nie uszkodzić, nie przebić, nie narazić na działanie ognia lub innych
źródeł ciepła lub mikrofali.
ÎÎJeśli w akumulatorze wystąpią wycieki, to nie nadaje się już do użycia.
ÎÎUżywać ostrożnie, nie dopuszczać do upadków i mocnych uderzeń.
ÎÎUwaga! Produkt nie jest wodoszczelny, więc należy go chronić przed chlapaniem i
zamoczeniem.
ÎÎDla zachowania bezpieczeństwa nie przełączać przycisków w trakcie aktywności. Mogłoby
dojść wtedy do rozproszenia uwagi użytkownika i prowadzić do wypadku.
ÎÎNie należy samodzielnie naprawiać produktu, ponieważ można spowodować uszkodzenia a
przez to utracić gwarancję.
ÎÎUżytkowanie w zimnym otoczeniu (temp. poniżej -10°C) może spowodować zmniejszenie
wydajności akumulatora i skrócić czas działania produktu.
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GWARANCJA I INFORMACJE PRAWNE
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
• GEONAUTE nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zranienia powstałe w trakcie
użytkowania produktu przy okazji uprawiania niebezpiecznych sportów. GEONAUTE zwraca
użytkownikowi szczególną uwagę na ryzyko dekoncentracji podczas obsługiwania urządzenia
w niebezpiecznych warunkach.
• Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną za wykonane przy użyciu produktu
zdjęcia i filmy oraz za ich udostępnianie, publikowanie i przekazywanie.

GWARANCJA

• GEONAUTE gwarantuje pierwszemu użytkownikowi niniejszego produktu, że jest on wolny
od wad materiałowych lub związanych z wykonaniem. Gwarancja ta jest ważna przez okres
dwóch lat od daty zakupu. Prosimy o zachowanie dowodu zakupu.
• Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem,
nieprzestrzeganiem zaleceń obsługi lub wypadkami oraz nieprawidłową konserwacją lub
wykorzystaniem produktu do celów komercyjnych.
• Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku napraw wykonywanych przez osoby
nieupoważnione przez GEONAUTE.
• Wyżej wymienione gwarancje zastępują wszelkie inne gwarancje, w tym rękojmię i/lub
gwarancję dostosowania do użytkowania. GEONAUTE w żadnym wypadku nie ponosi
odpowiedzialności za szkody, bezpośrednie lub pośrednie, spowodowane lub związane z
użytkowaniem instrukcji obsługi i urządzenia, którego instrukcja dotyczy.
• W okresie gwarancyjnym urządzenie jest bezpłatnie naprawiane w autoryzowanych punktach
serwisowych lub wymienione bezpłatnie (na koszt dystrybutora).
• Gwarancja nie obejmuje akumulatora ani zarysowań i pęknięć paneli sterowania, które noszą
widoczne ślady uderzeń lub upadku.

INFORMACJE PRAWNE
Symbol „przekreślony kosz na śmieci” oznacza, że zarówno urządzenie jak i
zawarte w nim akumulatory nie mogą traktowane jak zwykły odpad domowy i
wyrzucane do kosza. Podlegają one selektywnej segregacji śmieci. Po zużyciu
akumulatora czy też samego urządzenia, należy je wyrzucić do odpowiedniego
pojemnika z materiałami do recyklingu. Takie traktowanie odpadów umożliwia
ochronę środowiska i zdrowia człowieka
Zużyte baterie powinny być pozostawione w punkcie zbiórki w celu poddania ich
recyklingowi.

KONTAKT
Kontakt przez stronę support.geonaute.com.
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Made in China
Fabricado na China
Произведено в Китае
İmal edildiği yer Çin
中国 制造
中國 製造
Shanghai Xin Wei Sports. Co., Ltd.
上海莘威运动品有限公司
上海市闵行区申北路2号
IMPORTADO PARA BRASIL POR IGUASPORT LtdaCNPJ : 02.314.041/0022-02
Импортер: ООО «Октоблу», 141031, Россия, Московская область, Мытищинский район, МКАД
84-й км., ТПЗ «Алтуфьево», владение 3, строение 3.
台灣迪卡儂有限公司台灣台中市408南屯區大墩南路379號諮詢電話: (04) 2471-3612
TURKSPORT Spor Urünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.ŞtiOsmaniye Mahallesi Çobançeşme KoşuyoluBulvarı
No: 3 Marmara Forum Garden Office 0B Blok 01 Bakırköy 34146 Istanbul, TURKEY

REF PACK : 494734

OXYLANE
4 Boulevard de Mons – BP 299
59665 Villeneuve d’Ascq cedex – France

