NÁVOD K OBSLUZE
EXKLUZIVNÍ JEDNOROČNÍ GARANCE VÝMĚNY
Každá prodaná sluchátka jsou navrženy, aby naplnily, ba překonaly vaše očekávání. Avšak
elektronické výrobky občas mají technické závady způsobené výrobní chybou. Proto
poskytujeme "jednoletou omezenou záruku výměny". Platí rok od data pořízení na vady z
výroby na každá prodaná sluchátka.
Zound Industries AB tímto garantuje, že za normálního užívání bude tento produkt bez závad
materiálu a zpracování po dobu jednoho roku od pořízení. Jedinou možností Autorizovaného
dealera je výměna výrobku. Výměna je platná pouze za předpokladu, že má kupující
originální doklad o pořízení se specifikovaných datem prodeje spolu s produktem k výměně.
JAK TO FUNGUJE? Pokud je produkt rozbitý v období garance, pečlivě výrobek zabalte a
vraťte výrobek autorizovanému prodejci, ten ho vymění v případě, že bude identifikována
vada z výroby. V případě, že nebude mít prodejce stejný model, nebo barvu na skladě, Zound
Industries AB poskytne prodejci odpovídající výměnu.
Tato výměna se nevztahuje na zneužití a nesprávné užívání výrobku, použití v rozporu s
Zound Industries AB instrukcemi, běžné opotřebení, nesprávné připojení, "vyšší moc",
nekvalifikovanou opravu. Jakékoli soudní řízení pro porušení limitované garance může být
zahájeno do roka od data reklamace.
Jiné než výše uvedené limitované garance se Zound Industries AB výslovně zříkají a
vylučují.
Zound industries AB nemohou být odpovědní za speciální, nepřímé, náhodné nebo
poškození vyplývající z používání nebo z neschopnosti používat tento výrobek, bez
ohledu na právní teorii, na níž je žádost založena.
Některé státy nepovolují limity trvání garance. Tímto se na Vás nevztahují výše uvedená
omezení. Tato limitovaná garance Vám dává specifická práva, která se liší stát od státu. Tato
limitovaná garance neomezuje práva zákazníka v souladu s platným právem.
Tato limitovaná garance nahrazuje všechny ostatní garance, které jsou spojeny s tímto
produktem.
Tento symbol znamená, že tento produkt nepatří do domácího odpadu. Měl by být předán na
sběrné místo pro recyklaci elektrického a elektronického odpadu. Tento produkt byl vyroben
po 1. lednu 2006.
Důležité bezpečnostní instrukce.
Varování
Obsahuje malé části, snadno vdechnutelné.
Nastavte nízkou hlasitost před použitím.
Dlouhodobé vystavení hlasité hudbě může poškodit sluch.
Nepoužívejte tyto sluchátka při řízení motorových vozidel, kola, obsluze strojů, a když vaše
neschopnost slyšet okolní zvuky může ohrozit Vás nebo okolí.
Výstraha
Používání sluchátek omezuje vaši schopnost slyšet zvuky okolo, v závislosti na nastavené
hlasitosti. Prosím buďte opatrný při používání těchto sluchátek.
Neházejte sluchátky, nesedejte na ně a neponořujte do vody.
Podložky, které jsou součástí těchto sluchátek, se mohou časem uvolnit. Pokaždé se ujistěte,
zda používáte vhodné podložky.
Pro jakékoli dotazy nás kontaktujte: support@urbanears.com
Navrženo ve Stockholmu, vyrobeno v Číně.
Další informace na www.metrocompany.cz
Výhradní distribuce pro CZ a SK: Metro company s.r.o.

