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• W wypadku uszkodzenia, należy oddać urządzenie do 
autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia/ 
naprawy. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy, może 
prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje  
unieważnieniem gwarancji.

• W przypadku używania wideorejestratora w samochodzie 
wymagany jest uchwyt do montażu na szybie, dołączony do 
zestawu. Wideorejestrator należy umieścić w odpowiednim miejscu 
tak, aby nie zasłaniał pola widoczności kierowcy, ani nie kolidował z 
kierunkiem otwarcia poduszek powietrznych.

• Obiektyw wideorejestratora należy utrzymywać w czystości. Należy 
upewnić się, że żaden przedmiot nie zasłania obiektywu kamery 
oraz że w pobliżu obiektywu nie ma materiałów odbijających 
światło. 

• Nie należy używać ładowarki/zasilacza w miejscach o dużej 
wilgotności. 

• Dla własnego bezpieczeństwa nie należy konfigurować urządzenia 
podczas prowadzenia pojazdu.

• Nie należy używać ładowarki/zasilacza, gdy jej przewód jest 
uszkodzony.

• Przyciemnienie szyby samochodu, na której jest montowana 
kamera, może wpływać na jakość nagrywania.

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

• Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko 
wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub 
detergentów do czyszczenia tego urządzenia.

• Zaleca się używać wyłącznie ładowarki dostarczonej z 
urządzeniem. Użycie ładowarki/zasilacza o innych parametrach 
wyjścia prądu stałego +5 V/2,0 A może stać się przyczyną 
nieprawidłowego działania lub niebezpieczeństwa.

W zależności od danej partii urządzenia niektóre funkcje 

mogą się różnić od funkcji opisanych w instrukcji. 
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2. Zalecamy, aby karta pamięci przed użyciem w urządzeniu została 
sformatowana do systemu plików FAT32, np. za pomocą komputera.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

6. Należy pamiętać, że używanie funkcji wykrywania ruchu „Detekcja 
ruchu” w czasie jazdy może powodować automatyczne 
włączanie/wyłączanie nagrywania.

8. Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi 
urządzenia.

Ř Uchwyt do montażu

5. Nagrania można zabezpieczyć przed usunięciem ręcznie 
przyciskając przycisk LOCK/OK(9), lub włączając opcję „GSENSOR”, 
wtedy automatycznie zabezpieczane są nagrania, podczas których 
czujnik ruchu odnotował wstrząsy. Należy pamiętać o prawidłowym 
ustawieniu czułości funkcji „GSENSOR”. Ustawienie czułości na zbyt 
wysokim poziomie może spowodować szybkie zapełnienie pamięci 
poprzez dużą ilość zabezpieczonych nagrań.

3. Kartę Micro SD należy instalować w urządzeniu, gdy jest ono 
wyłączone. Przed wyjęciem karty z urządzenia także zalecamy jego 
wyłączenie.

Ř Wideorejestrator

4. W przypadku zapełnienia wolnej przestrzeni na karcie pamięci, 
wideorejestrator automatycznie nadpisuje najstarsze, niezabezpieczone 
nagrania.

ZESTAW ZAWIERA:

Ř Ładowarka samochodowa

1. Zalecamy używanie kart pamięci Micro SD renomowanych 
producentów. Zalecamy karty klasy 10 lub wyższej. Urządzenie 
obsługuje karty pamięci Micro SD o pojemności od 2 GB do 128 GB.

Po włożeniu karty do  wideorejestratora także zalecamy jej ponowne 
sformatowanie przy użyciu ustawień urządzenia: Ustawienia ogólne -> 
Format.

7. Urządzenie nie jest wyposażone w wbudowaną baterię, źródłem 
zasilania jest ładowarka.

Ř Kabel USB
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OPIS PRODUKTU

4. Port Mini USB zasilania/przesyłania 
danych do komputera.

7. Przycisk RESET (resetowanie 
urządzenia).

6. Przycisk POWER (wł./wył. 
urządzenia).

1. Obiektyw kamery tylnej.
2. Obiekty kamery przedniej
3. Wyświetlacz LCD.

5. Slot na kartę pamięci Micro SD.

8. Przycisk MENU/MODE (wejście do 
menu/zmiana trybu pracy: 
nagrywanie/zdjęcia/odtwarzanie).

11. Przycisk MIC/Dół (wł./wył. 
nagrywania dźwięku/nawigacja po 
menu).

10. Przycisk REC/Góra 
(uruchomienie/zatrzymanie nagrywania, 
nawigacja po menu).

9. Przycisk LOCK/OK. (zabezpieczanie 
nagrania/potwierdzanie opcji w menu).

12. Przycisk przełączania obrazów 
(kamera główna/kamera tylna/obie 
kamery)./wł.wył. WiFi
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MONTAŻ WIDOREJESTRATORA

2. Kabel zasilający należy poprowadzić w taki sposób, aby nie 
przeszkadzał on kierowcy podczas jazdy
3. Do slotu(5) włóż kartę pamięci Micro SD, uprzednio sformatowaną do 
systemu plików FAT32.
Uwaga: zalecamy wkładanie/wyjmowanie karty Micro SD, gdy 
urządzenie jest wyłączone. W innym przypadku może grozić to 
uszkodzeniem urządzenia bądź utratą danych.
4. Umieść ładowarkę w gnieździe zapalniczki, a drugi koniec kabla 
podłącz do portu zasilania(4) kamery.
5. Obiektywy regulowane są w dwóch płaszczyznach. Górny obiektyw 
kamery(1) kierujemy w stronę wnętrza auta. Dolny obiektyw(2) 
kierujemy na drogę.

1. Wideorejestrator należy umieścić w odpowiednim miejscu tak, aby 
nie zasłaniał pola widoczności kierowcy, ani nie kolidował z kierunkiem 
otwarcia poduszek powietrznych. Po wybraniu miejsca, należy je 
oczyścić, odtłuścić oraz wysuszyć. Następnie należy przymocować 
uchwyt do szyby, usuwając folię zabezpieczającą z taśmy przylepnej 
zaaplikowanej na uchwyty. 
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1. Widorejestrator zamontuj i przygotuj do nagrywania zgodnie ze 
wskazówkami zawartymi w poprzednim dziale.

Funkcja wykrywania ruchu jest zalecana, gdy pozostawiamy 
pojazd na postoju z kamerą podłączoną do zasilania. Gdy kamera 
wykryje ruch, automatycznie uruchomi się nagrywanie na ok. 1 
minutę. Dzięki temu oszczędzana jest pamięć, gdyż nagrywanie 
uaktywnia się tylko w razie wykrycia ruchu.
3. Urządzenie automatycznie będzie się uruchamiało oraz rozpoczynało 
nagrywanie przy każdym włączeniu zapłonu w Twoim 
samochodzie.(Dotyczy pojazdów, w których napięcie w gnieździe 
zapalniczki jest tylko po włączeniu zapłonu).

Gdy funkcja nie zostanie włączona, starsze nagrania nie będą 
nadpisywane.

2. Włącz urządzenie oraz w menu skonfiguruj następujące opcje : 

• włącz nagrywanie w pętli (Nagr. w pętli)

PIERWSZE UŻYCIE URZĄDZENIA

• ustaw czułość funkcji GSENSOR na „Medium-Średnią” aby czujnik 
ruchu nie zabezpieczał nagrań, przykładowo przy nierówności na 
drodze

• ustaw najwyższą możliwą rozdzielczość nagrywania oraz włącz 
funkcję HDR poprawiającą jakość nagrań

• upewnij się, że funkcja wykrywania ruchu jest wyłączona, gdyż 
funkcja ta automatycznie rozpoczyna/zakańcza nagrywania przy 
wykryciu ruchu.

• datę oraz godzinę (Data/Godzina)

UWAGA : 
W dowolnym momencie nagrywania możesz ręcznie 
zabezpieczyć nagranie przed nadpisaniem naciskając przycisk 
LOCK/OK(9).
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DZIAŁANIE PRZYCISKÓW

• Przycisk POWER(6): Przytrzymanie przycisku przez ok. 3 sekundy 
włącza/wyłącza urządzenie. Krótkie naciśnięcie wygasza/wybudza ekran 
urządzenia. 

• Przycisk RESET(7): Naciśnięcie przycisku resetuje urządzenie i 
przywraca fabryczne ustawienia. 

• Przycisk MENU/MODE(8): Poprzez krótkie naciśnięcie przycisku 
przechodzimy do menu kontekstowego, zależnego od aktywnego trybu 
pracy kamery. Kolejne naciśnięcie tego przycisku przenosi nas do 
ogólnych ustawień urządzenia. Do menu nie wejdziemy, gdy trwa 
nagrywanie. Przed wejściem do menu należy przerwać nagrywanie 
naciskając przycisk REC(10). Dłuższym naciśnięciem przycisku 
przełączamy się między trybami nagrywania/ wykonywania 
zdjęć/odtwarzania.

• Przycisk REC/Góra(10): W trybie nagrywania, krótkim naciśnięciem 
przycisku, rozpoczynamy/zakańczamy nagrywanie. W trybie zdjęć 
przybliżamy obraz (ZOOM+). W trybie odtwarzania, krótkim naciśnięciem 
przełączamy się między materiałami. W trakcie odtwarzania krótkim 
naciśnięciem przewijamy wideo do tyłu.  W menu, krótkim naciśnięcie 
przycisku nawigujemy po menu (góra).

• Przycisk OK/LOCK(9): W trybie nagrywania, krótkim naciśnięciem, 
zabezpieczamy nagranie przed nadpisaniem. W trybie zdjęć, 
naciśnięciem przycisku wykonujemy zdjęcie. W trybie odtwarzania, 
odtwarzamy/wstrzymujemy wybrany materiał. W menu, naciśnięciem 
przycisku wchodzimy do wybranej opcji, zatwierdzamy wybór.

• Przycisk MIC/Dół(11): W trybie nagrywania, krótkim naciśnięciem 
włączamy/wyłączamy rejestracje dźwięku. W trybie zdjęć oddalamy obraz 
(ZOOM-).W trybie odtwarzania, krótkim naciśnięciem przełączamy się 
między materiałami. W trakcie odtwarzania krótkim naciśnięciem 
przewijamy wideo do przodu.  W menu, krótkim naciśnięcie przycisku 
nawigujemy po menu (dół).

•  Przycisk przełączenia kamer(12): Krótkim naciśnięciem przełączamy 
widok na obraz z wybranej kamery. W trybie nagrywania, przytrzymując 
przycisk przez ok. 3 sekundy uruchamiamy tryb WiFi służący do łączenia 
z aplikacją RoadCam, opisaną w dalszej części instrukcji. W ten sam 
sposób wyłączamy ten tryb.
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TRYBY PRACY

1. TRYB NAGRYWANIA

11

9. Bieżąca data.

7. Ikona zasilania.

2. Migająca ikona informująca o aktywnym nagrywaniu. Podczas 
aktywnego na czerwono miga przycisk REC(10).

8. Bieżąca godzina

14. Ikona informująca o zablokowaniu bieżącego nagrania przed 
usunięciem.

3. Czas bieżącego nagrania. Gdy nagrywanie nie jest aktywne, 
wyświetlany jest maksymalny czas nagrania jaki zmieści się wolnej 
pamięci karty Micro SD.

1. Ikona trybu nagrywania.

4. Informacja o wybranej rozdzielczości nagrywania.
5. Ikona połączenia z sygnałem GPS. Ikona przestaje migać, gdy 
urządzenie uzyskuje sygnał GPS. (Moduł GPS jest opcjonalny)
6. Bieżąca prędkość. Aby prędkość była wyświetlana urządzenie 
musi być wyposażone w moduł GPS.

10. Ikona informująca o aktywności nagrywania poklatkowego.
11. Ikona statusu nagrywanego dźwięku.
12. Ikona ustawienia ekspozycji obrazu.
13. Ikona informująca o wybranym czasie nagrania w pętli.

12

13
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TRYB NAGRYWANIA - MENU KONTEKSTOWE

Funkcja wykrywania ruchu jest zalecana, gdy pozostawiamy 
pojazd na postoju z kamerą podłączoną do zasilania. Gdy kamera 
wykryje ruch, automatycznie uruchomi się nagrywanie na ok. 1 
minutę. Dzięki temu oszczędzana jest pamięć, gdyż nagrywanie 
uaktywnia się tylko w razie wykrycia ruchu. Nie zalecamy używania 
funkcji wykrywania ruchu podczas jazdy, gdyż funkcja będzie 
automatycznie rozpoczynać/przerywać nagrywanie.
7. Nagr. Dźwięku: włączenie/wyłączenie nagrywania dźwięku.

2. Nagr. w pętli: włączenie funkcji nagrywania w pętli oraz wybór czasu 
trwania pojedynczego nagrania.

12. Nagr. Time-lapse: włączenie/wyłączenie nagrywania filmu 
poklatkowego.

4. HDR (Wide Dynamic Range): włączenie/wyłączenie funkcji 
poprawiającej jakość nagrań w gorszych warunkach oświetleniowych.

10. GSENSOR: włączenie/wyłączenie oraz wybór czułości czujnika 
ruchu - LOW: niska czułość, Medium: średnia czułość, High: wysoka 
czułość. Dzięki tej funkcji, nagrania są automatycznie zabezpieczane 
przed nadpisaniem, gdy czujnik ruchu wykryje wstrząsy np. podczas 
kolizji. 

8. Datownik: włączenie/wyłączenie funkcji umieszczania daty/godziny 
na nagrywanych filmach.

5. Ekspozycja: korekta ekspozycji (jasności) nagrań wideo.

1. Rozdzielczość: wybór rozdzielczości nagrywania.

9. GPS: włączenie/wyłączenie modułu GPS oraz wybór jednostki 
prędkości. (Moduł GPS jest opcjonalny)

Zalecamy ustawić czułość funkcji GSENSOR na „Średnią”, aby 
czujnik ruchu nie zabezpieczał nagrań, przykładowo przy 
nierówności na drodze.

6. Detekcja ruchu: włączenie/wyłączenie funkcji wykrywania ruchu.
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2. TRYB WYKONYWANIA ZDJĘĆ

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1118

1119

2. Ikona informująca o włączonym trybie redukcji wstrząsów.

4. Ikona informująca o wybranej rozdzielczości zdjęć.
5. Ikona informująca o wybranej jakości zdjęć.

3. Informacja o ilości zdjęć, które zmieszczą się w wolnej pamięci karty.

6. Ikona informująca, że karta pamięci jest właściwe wykryta przez 
urządzenie.

1. Ikona trybu wykonywania zdjęć.

8. Ikona informująca o wybranej czułości ISO.

10. Ikona informująca o wybranej ekspozycji/jasności zdjęć.

7. Ikona informująca o podłączeniu do zasilania.

9. Ikona informująca o wybranym trybie balansu bieli. 

TRYB WYKONYWANIA ZDJĘĆ - MENU 
KONTEKSTOWE

1. Tryb fotografowania: wybór jednej z opcji: Pojedynczy - zdjęcie 
normalne, 2S/5S/10S  - zdjęcie wykonane z opóźnieniem 2 sek./5 
sek./10 sek.
2. Rozdzielczość: wybór rozdzielczości wykonywanych zdjęć.
3. Jakość: wybór jakości wykonywanych zdjęć.

1117

11110

11191119
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9. Stabil. obrazu: włączenie/wyłączenie funkcji redukcji wstrząsów.
10. Szybki podgląd: włączenie/wyłączenie funkcji wyświetlania 
podglądu po wykonaniu zdjęcia.

6. Kolory: wybór trybu kolorów wykonywanych zdjęć.

5. Balans bieli: wybór trybu balansu bieli - Auto: tryb automatyczny, 
Daylight: światło dzienne, Cloudy: pochmurny dzień, Tungsten: 
sztuczne oświetlenie, Fluorescent: światło fluorescencyjne.

7. ISO: konfiguracja czułości ISO.
8. Ekspozycja: korekta ekspozycji (jasności) zdjęć.

11. Datownik: włączenie/wyłączenie umieszczania daty/godziny na 
wykonywanych zdjęciach. 

4. Ostrość: konfiguracja ostrości wykonywanych zdjęć.

3. TRYB ODTWARZANIA

5. Ikona informująca o zabezpieczeniu bieżącego materiału przed 
usunięciem. 

3. Informacja o rozdzielczości odtwarzanego materiału.
2. Nazwa wyświetlanego pliku.
1. Ikona trybu odtwarzania.

4. Data oraz godzina, w której materiał został utworzony.

1111

1112

1113

1114

1115
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TRYB ODTWARZANIA - MENU KONTEKSTOWE

1. Usuń: usuwanie materiałów - Usuń aktualne: usuwanie aktualnie 
wyświetlanego materiału, Usuń wszystkie: usuwanie wszystkich 
materiałów.

3. Pokaz slajdów: uruchomienie pokazu slajdów zarejestrowanych 
materiałów.

Uwaga: Przy użyciu tej opcji nie usuniemy zabezpieczonych 
materiałów. 
2. Zabezpieczenie: zabezpieczenia materiałów przed nadpisaniem, 
usunięciem - Zabl. aktualne: zabezpieczenie aktualnie wyświetlanego 
materiału, Odblokuj aktualne: usunięcie zabezpieczenia aktualnie 
wyświetlanego materiału, Zabl. wszystkie: zabezpieczenie wszystkich 
materiałów, Odbl. wszystkie: usunięcie zabezpieczenie z wszystkich 
materiałów.

4.OGÓLNE USTAWIENIA KAMERY 

2. Strefa czasowa: wybór strefy czasowej.  (Tylko w wersji z GPS)
1. Data/Czas: konfiguracja daty oraz czasu w urządzeniu.

3. Dźw. Klawiszy: włączenie/wyłączenie dźwięku klawiszy.
4. Język: wybór języka menu urządzenia.
5. Częstotliwość: Wybór częstotliwości odświeżania obrazu.
6. Wygaszacz ekranu: włączenie/wyłączenie opcji wygaszania obrazu 
po określonym czasie.
7. Formatuj: formatowanie karty pamięci zainstalowanej w urządzeniu.
8. Ustawienia domyślne: przywrócenie ustawień fabrycznych.
9. NR rejestracji: ustawienia tablic rejestracyjnych/nazwy pojazdu. 
Nazwa będzie umieszczana na nagranych materiałach.
10. Zmęczenie-info: włączenie/wyłączenie funkcji powiadomień o 
odpoczynku uruchamianych z określony interwałem czasowym.
11. Przypom. światła: włączenie/wyłączenie czujnika zmierzchu, 
wyświetlającego przypomnienia o włączeniu świateł.
12. Wersja: wyświetlenie informacji o wersji oprogramowania kamery.
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APLIKACJA ROADCAM

Aplikacja jest darmowa, dostępna do pobrania ze Sklep Play oraz 
AppStore. Aplikacje można pobrać wpisując w wyszukiwarki tych 
sklepów frazę: „RoadCam” lub skanując odpowiedni kod QR poniżej :

Aplikacja RoadCam służy m.in. do przesyłania materiałów 
zarejestrowanych przez wideorejestrator bezpośrednio do naszego 
telefonu przy użyciu połączenia WiFi.

Android iOS
1. Na wideorejestratorze uruchamiamy funkcje WiFi przytrzymując 
przez ok. 3 seunkdy przycisk wł.wył WiFi(12).

W aplikacji  dostępne są opcje:

2. Na wyświetlaczu urządzenia wyświetli się nazwa sieci WiFi, którą 
utworzy urządzenie: SSID:_CARDVXXXX oraz poniżej hasło do tej 
sieci: PWD:XXXXXXXX.

• HUD video: odtwarzanie/pobieranie materiałów zarejestrowanych 
przez urządzenie.

• Video : wł./wył. nagrywania, bieżący podgląd nagrywanego 
materiału.

4. Następnie należy uruchomić aplikację RoadCam, i kliknąć opcje „Add 
Recorder” aplikacja utomatycznie połączy się z wideorejestratorem. 

• Ikona     w prawym górnym rogu: zarządzanie ustawieniami kamery.

3. W telefonie należy włączyć moduł WiFi i połączyć się z siecią 
utworzoną przez kamerę.

• HUD photo: wyświetlanie/pobieranie zdjęć wykonanych przez 
urządzenie.

• Ikona aparatu : wykonywanie zdalnych zdjęć.
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

3. Funkcja nagrywania w pętli nie działa prawidłowo. 

1. Urządzenie nie włącza się, wyłącza się w trakcie jazdy.

2. Karta pamięci nie jest wykrywana.

Zgodnie z zaleceniami ustaw czułość funkcji GSENSOR na „Średnią”

Sprawdź, czy ładowarka jest prawidłowo podłączona w gnieździe 
zapalniczki. Sprawdź czy drugi koniec kabla jest prawidłowo 
podłączony w złączu zasilania kamery.

Sprawdź czy pojemność karty pamięci jest obsługiwana przez 
urządzenie. Przed instalacją karty w kamerze, zalecane jest jej 
sformatowanie do systemu plików FAT32.

4. Zbyt wysoka ilość materiałów jest automatycznie 
zabezpieczana. 

Sprawdź czy funkcja wykrywania ruchu „Motion Detection” nie jest 
uruchomiona.

W przypadku innych problemów prosimy o kontakt z naszym 
działem technicznym, poprzez wiadomość na adres e-mail: 
serwis@garett.pl

PRZENOSZENIE MATERIAŁÓW NA INNE 
URZĄDZENIA

1. Zarejestrowane materiały możemy skopiować na inne urządzenie, 
np. komputer.
2. Pliki możemy przenieść przy użyciu kabla USB dołączonego do 
zestawu. Po podłączeniu urządzenia do komputera, automatycznie się 
ono uruchomi i poprosi o wybór typu połączenia, należy wybrać tryb: 
„Pamięć masowa”.
3. Po wybraniu tego trybu urządzenie zostanie wykryte jako 
pamięć masowa. Pliki zabezpieczone przed usunięciem znajdują się 
w folderze „RO”. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

• Format pliku wideo: MP4 H264

• Mikrofon/Głośnik: Wbudowane

• Sensor optyczny: Kamera główna: Sony IMX323, Kamera tył: Sony 
IMX323

• Złącze USB: Mini USB  2.0

• Gwarancja : 24 miesiące

• Moduł WiFi: Tak

• Zalecana temperatura pracy: -10°C-55°C

• Moduł GPS: Opcjonalny

• Maks. Rozdzielczość nagrywania: Kamera główna: Full HD 1080P  
30kl./s Kamera tylna: Full HD 1080P 30kl./s

• Kąty widzenia (FOV): Kamera główna: 170 stopni, Kamera tylna: 
170 stopni

• Zasilanie: USB 5V/2A - Super kondensator

• Procesor: Novatek 96663 V2

• Wyświetlacz: LCD o przekątnej 2 cale

• Pamięć: Karta pamięci Micro SD od 2 GB do 128 GB

• Wymiary: 105mm x 70mm x 38mm

• Rozdzielczość wykonywania zdjęć: 12MP

Odwiedź stronę www.garett.pl, aby poznać więcej produktów i 
akcesoriów. 

Więcej  informacji  na  temat  tego urządzenia dostępne  jest  na  stronie 
www.garett.pl

WIĘCEJ
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Produkt jest objęty 24 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie 

obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, bądź w skutek 

niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem). 

Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń mechanicznych oraz 

powstałych  w skutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w 

zestawie. Gwarancja nie obejmuje także materiałów eksploatacyjnych. 

Reklamując produkt należy wypełnić kartę gwarancyjną dołączoną do 

urządzenia oraz wysyłać urządzenie wraz z dowodem zakupu na adres 

serwisu podany na karcie gwarancyjnej. 

Dane kontaktowe dostępne na stronie:

www.garett.pl

www.garett.pl

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński 

ul. Klonowa 51 lok 35, 

25-553 Kielce

Importer:

(zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny)

 produktu

Prawidłowe usuwanie

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach 

wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami 

pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na 

środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania 

odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz 

odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów 

materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i 

sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w 

gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży 

detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. 

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić 

warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami 

komercyjnymi.

Wyprodukowano w P.R.C.

GWARANCJA/REKLAMACJE
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www.garett.pl
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