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Před použitím zařízení si prosím pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu 
nahlédnutí.

NABÍJENÍ
Baterii nabíjejte připojením zařízení k počítači nebo zdroji napájení USB.
Nabíjím: červená kontrolka LED.
Plně nabito: kontrolka nabíjení se vypne.
Poznámka: Nenechávejte zařízení během nabíjení bez dozoru!

POKYNY PrO BLuEtOOth PÁrOVÁNÍ
1. Zapněte monopod posunutím přepínače v dolní části rukojeti do polohy ON.
2. Zapněte Bluetooth na vašem zařízení a připojte se k zařízení s názvem „GOGEN“.
Poznámka: Monopod lze párovat vždy pouze s jedním zařízením.

POKYNY PrO POuŽItÍ
1. Vložte mobilní telefon  
 do držáku.

2. Připevněte držák  
 s telefonem na monopod.

3. Natáhněte monopod.

4. Spusťte aplikaci fotoaparát  
 ve vašem mobilním 
 telefonu.

5. Zaměřte telefon na sebe 
 a stiskněte tlačítko 
 „PRESS” pro zachycení 
 snímku. Zábava začíná!

Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.

Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů
Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že  
s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení životnosti 
odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném místě 
zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií.  
V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru 

vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným 
negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě 
projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. 
Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte 
vysloužilé elektrozařízení a baterie / akumulátory do domovního odpadu. Informace o tom, kde je 
možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním úřadě 
nebo na webu www.asekol.cz. Informace o tom, kde můžete zdarma odevzdat použité baterie 
nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na obecním úřadě a na webu www.ecobat.
cz.Dovozce zařízení je registrován u kolektivního systému ASEKOL s. r. o. (pro recyklaci 
elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s. r. o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů).

Výrobce: HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., Prštné-Kútiky 637, Zlín, 760 01

ETA a.s. tímto prohlašuje, že výrobek je ve shodě s evropskou směrnicí č. 1999/5/ES. 
Kompletní Prohlášení o shodě lze nalézt na stránkách  
http://www.gogen.cz/declaration _of_conformity
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Pred použitím zariadenia si prosím pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre použitie 
v budúcnosti.

NABÍJANIE
Batériu nabíjajte pripojením zariadenia k počítaču alebo zdroju napájania USB.
Nabíjam: červená kontrolka LED. 
Plne nabité: kontrolka nabíjania sa vypne. 
Poznámka: Nenechávajte zariadenie počas nabíjania bez dozoru!

POKYNY PrE BLuEtOOth PÁrOVANIE
1. Zapnite monopod posunutím prepínača v dolnej časti rukoväte do polohy ON. 
2. Zapnite Bluetooth na vašom zariadení a pripojte sa k zariadeniu s názvom „GOGEN“.
Poznámka: Monopod je možné spárovať vždy len s jedným zariadením.

POKYNY PrE POuŽItIE
1. Vložte mobilný telefón  
 do držiaka.

2. Pripevnite držiak  
 s telefónom na monopod.

3. Vytiahnite monopod.

4. Spustite aplikáciu  
 fotoaparát vo vašom  
 mobilnom telefóne.

5. Zamerajte telefón na seba  
 a stlačte tlačidlo „PRESS“  
 pre zachytenie snímky. 
 Zábava začína!

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie výrobku

Likvidácia starého elektrozariadenia a použitých batérií a akumulátorov 
Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, že  
s výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Po skončení životnosti 
odovzdajte prosím výrobok alebo batériu (ak je priložená) v príslušnom mieste 
spätného odberu, kde bude vykonaná recyklácia tohto elektrozariadenia  
a batérií. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú miesta 

spätného odberu odslúženého elektrozariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, 
môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré 
sa môže v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom 
alebo batériou, alebo akumulátorom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných 
zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte odslúžené elektrozariadenie a batérie / 
akumulátory do domového odpadu.Informácie o tom, kde je možné vyslúžených 
elektrozariadení alebo použité batérie alebo akumulátory zadarmo odovzdať, získate u vášho 
predajcu, na obecnom úrade alebo na webe www.sewa.sk. Dovozca zariadenia je registrovaný 
u kolektívneho systému SEWA, a. s. (pre recykláciu elektrozariadení aj batérií a akumulátorov)

Výrobca: HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., Prštné-Kútiky 637, Zlín, 760 01, Česká republika
Výhradný dovozca: ETA - Slovakia, spol s r. o., Stará Vajnorská 8, 831 04, Bratislava 3

ETA a.s. týmto vyhlasuje, že výrobok je v zhode s európskou smernicou č. 1999/5 / ES. 
Kompletné Prehlásenie o zhode možno nájsť na stránkach  
http://www.gogen.cz/declaration _of_conformity
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Przed rozpoczęciem użytkowania zapoznaj się dokładnie z poniższą instrukcją.

łADOWANIE
Baterię ładować podłączając urządzenie do komputera lub do zasilacza USB. 
ładowanie: Czerwony wskaźnik LED. 
Pełne naładowanie: Czerwony wskaźnik ładowania się wyłączy. 
uWAGA: Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas ładowania!

INStruKcJA PArOWANIA urZąDZEŃ WYPOSAŻONYch W BLuEtOOth 
1. Włącz monopod przesuwając przełącznik na dole uchwytu
2. Włącz Bluetooth w telefonie i podłącz urządzenie o nazwie „GoGEN”.

INStruKcJE
1. Umieść smartfon  
 na uchwycie.

2. Przykręć uchwyt  
 z telefonem do końcówki  
 wysięgnika.

3. Rozłóż wysięgnik  
 na pożądaną długość.

4. Uruchom aplikację  
 do robienia zdjęć  
 na smartfonie.

5. Skieruj obiektyw na siebie  
 i naciśnij przycisk “Press”.  
 Życzymy wspaniałej  
 zabawy ze zdjęciami  
 Selfie!

Zmiana specyfikacji technicznej produktu zastrzeżona przez producenta.

Likwidacja zużytego sprzętu elektrycznego/elektronicznego oraz utylizacja baterii 
i akumulatorów

Ten symbol znajdujący się na produkcie, jego wyposażeniu lub opakowaniu oznacza, 
że z produktem nie można obchodzić jak z odpadami domowymi. Kiedy urządzenie lub 
bateria / akumulator będą nadawały się do wyrzucenia prosimy, aby Państwo przewieźli 
ten produkt na odpowiednie miejsce zbiorcze, gdzie zostanie przeprowadzona jego 
utylizacja Na terenie Unii Europejskiej oraz w innych europejskich krajach znajdują się 

miejsca zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów.
Dzięki zapewnieniu właściwej utylizacji produktów mogą Państwo zapobiec możliwym 
negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Mogłyby one wystąpić 
w wypadku nieodpowiedniego postąpienia z odpadami elektronicznymi i elektrycznymi lub 
zużytymi bateriami i akumulatorami.Utylizacja materiałów pomaga chronić źródła naturalne. 
Z tego powodu, prosimy nie wyrzucać starych elektrycznych i elektronicznych urządzeń oraz 
akumulatorów i baterii razem z odpadami domowymi.Aby uzyskać więcej informacji o sposobach 
utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem 
zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym został produkt kupiony

Producent: HP Tronic Zlín, spol. s r. o., Prštné-Kútiky 637, 760 01 Zlín, Republika Czeska
Importer: DIGISON Polska sp. z o. o., ul. Krzemieniecka 46, Wrocław 54 613 Poland 

ETA Inc niniejszym oznajmia, że produkt jest zgodny z Europejską Dyrektywą nr 1999/5 / EC. 
Pełną Deklarację Zgodności można znaleźć na http://www.gogen.cz/declaration _of_conformity
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Please read this manual carefully before operation and save these instructions for future 
reference.

chArGING
Recharge the battery by connecting the monopod to a PC or a USB power source.
charging: Red LED indicator
Fully charged: Charge LED (Red color) off
Note: Do not leave equipment unsupervised while charging!

BLuEtOOth PAIrING INStructIONS
1. Turn on the monopod by sliding the switch at the bottom of the handle. 
2. Turn on Bluetooth on your phone and connect to the device named „GoGEN“.

INStructION

1. Please put the mobile  
 phone into the phone  
 clamp.

2. Fix the mobile phone  
 clamp on the screw.

3. Stretch the monopod.

4. Enter mobile phone  
 camera application.

5. Focus on yourself and  
 push the „press”. The  
 Selfie fun begins!

We reserve the right to change technical specifications.

Old electrical appliances, used batteries and accumulators disposal
This symbol appearing on the product, on the product accessories or on the product 
packing means that the product must not be disposed as household waste. When the 
product/ battery durability is over, please, deliver the product or battery (if it is 
enclosed) to the respective collection point, where the electrical appliances or batteries 
will be recycled. The places, where the used electrical appliances are collected, exist 

in the European Union and in other European countries as well. By proper disposal of the 
product you can prevent possible negative impact on environment and human health, which 
might otherwise occur as a consequence of improper manipulation with the product or battery/ 
accumulator. Recycling of materials contributes to protection of natural resources. Therefore, 
please, do not throwthe old electrical appliances and batteries/ accumulators in the household 
waste. Information, where it is possible to leave the old electrical appliances for free, is provided 
at your local authority, at the store where you have bought the product. Information, where you 
can leave the batteries and accumulators for free, is provided to you at the store, at your local 
authority.

ETA Inc. hereby declares that the product is in compliance with requirements and other relevant 
provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC. The complete Declaration of Conformity can be 
found at http://www.gogen.cz/declaration _of_conformity
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A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást és tartsa meg  
a későbbi használathoz.

TÖLTÉS
Töltse az elemet a számítógéphez, vagy az USB áram forráshoz történő csatlakoztatással.
töltés: piros LED fényjelző
teljesen feltöltve: töltési fényjelző kikapcsol.
Megjegyzés: Ne hagyja a készüléket töltes közben felügyelet nélkül!

BLuEtOOth PÁrOSÍtÁS
1. Kapcsolja be a monopod-ot a fogantyú alsó részén lévő kapcsoló ON pozícióba történő 

húzásával.
2. Kapcsolja be az Ön készülékében lévő Bluetooth funkciót és csatlakoztassa a „GOGEN“ 

nevű eszközhöz.

hASZNÁLAtI utASÍtÁS
1. Helyezze a mobiltelefont  
 a tartóba.

2. Rögzítse a mobiltelefon  
 tartót a monopodra.

3. Húzza ki a monopodot.

4. Indítsa el a fényképező  
 aplikációt a mobiltelefonon. 

5. Irányítsa a mobiltelefont  
 saját maga felé és nyomja  
 meg a „PRESS” gombot  
 a kép rögzítéséhez. Ezzel  
 a szórakozás  
 megkezdődött! 

A gyártó fenntartja a jogot a technikai specifikációk változtatására

használt elektromos berendezések, elemek és akkumulátorok megsemmisítése
Ez a jel a készüléken, annak tartozékain vagy csomagolásán azt jelöli, hogy ezt  
a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal azonos módon kezelni. 
Élettartamának letelte után a terméket vagy az elemet (amennyiben tartalmaz) adja le 
az illetékes hulladékgyűjtő helyen, ahol az elektromos berendezést és elemet 
újrahasznosítják. Az Európai Unióban és a többi európai államban vannak 

gyűjtőhelyek a kiszolgált elektromos berendezések számára. A termék megfelelő módon történő 
megsemmisítésével nagyban hozzájárul a nem megfelelő hulladékkezelés által a környezetet 
és az emberi egészséget veszélyeztető kockázatok megelőzéséhez. Az anyagok 
újrafeldolgozásával megőrizhetők természeti erőforrásaink. Ezért kérjük, ne dobja a kiszolgált 
elektromos berendezést és elemet/akkumulátort a háztartási hulladék közé. A kiszolgált 
elektromos berendezések ingyenes elhelyezésére vonatkozó információkért forduljon 
eladójához, a községi hivatalhoz. A használt elemek és akkumulátorok ingyenes elhelyezésére 
vonatkozó információkat szintén az eladójától, a községi hivataltól.

Gyártja: HP Tronic Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky 637, 760 01 Zlín

Az ETA a.s. ezzel kijelenti, hogy a készülék megfelel az 1999/5/ES európai szabványnak.  
A teljes megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a  
http://www.gogen.cz/declaration _of_conformityy web oldalon.



  Typ výrobku: BT SELFIE 2

  Datum prodeje:             Výrobní číslo:

   Razítko a podpis prodávajícího: 

 ZÁručNÍ LISt           

ZÁručNÍ PODMÍNKY
Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři měsíců 
od data prodeje spotřebiteli.
Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby 
nebo vadou použitých materiálů.
Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo  
v autorizovaném servisu.
Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém je 
zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně vyplněný 
záruční list. 
Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné 
síťové napětí.
Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:
• zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
• nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
• poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
• používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
• používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
• používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
• nesprávné údržby výrobku.
• nepravidelného čistění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky potravin, 

vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
• vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo 

tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř. 
• mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo jeho 

pádem.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní 
službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození 
výrobku přepravou. 

Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: www.GoGEN.cz

Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené 
a reklamované na území České Republiky.

cZ



 ZÁručNý LISt           

ZÁručNÉ PODMIENKY
Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu 
dvadsať štyri mesiacov od dátumu predaja spotrebiteľovi.
Záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby 
alebo chybou použitých materiálov.
Výrobok je možné reklamovať u predajcu, ktorý výrobok predal spotrebiteľovi alebo  
v autorizovanom servise.
Pri reklamácii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originálny nákupný doklad, v ktorom je 
zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi pripadne tento riadne  
vyplnený záručný list. 
Záruka platí iba vtedy, ak je výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený 
na správne sieťové napätie.
Spotrebiteľ stráca nárok na záručnú opravu alebo bezplatný servis najmä v prípade:
• zásahu do prístroja neoprávnenou osobou.
• nesprávnej alebo neodbornej montáže výrobku.
• poškodenia prístroja vplyvom živelnej pohromy.
• používania výrobku pre účely pre ktoré nie je určený.
• používania výrobku na profesionálne či iné zárobkové činnosti.
• používania výrobku s iným než doporučeným príslušenstvom.
• nesprávnej údržby výrobku.
• nepravidelného čistenia výrobku najmä v prípade, kedy je porucha spôsobená zvyškami  

potravín, vlasov, domového prachu alebo iných nečistôt.
• vystavenia výrobku nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, najmä vniknutím cudzích predmetov 

alebo tekutín (vrátane elektrolytu z batérií) dovnútra. 
• mechanického poškodenia výrobku spôsobeného nesprávnym používaním výrobku alebo 

jeho pádom.

Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo 
prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo 
poškodeniu výrobku prepravou. 

Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: www.GoGEN.cz

Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené  
a reklamované na území Slovenskej Republiky.
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  Typ prístroja: BT SELFIE 2

  Dátum predaja:             Výrobné číslo:

  Pečiatka a podpis predajca: 



 KArtA GWArANcYJNA         

WAruNKI GWArANcJI
1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką GoGEN,  

zakupionych w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
2) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu produktu.
3) Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym  

przez Gwaranta Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
4) Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami 

produkcyjnymi.
5) Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu  

Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym 
bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną 
kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.).

6) Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta  
Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się 
inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data 
zakupu na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.

7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład  
Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład  
serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku  
konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy .

8) Gwarancją nie są objęte:
• wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem  

(np. znaczące zabrudzenie urządzenia, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, zalanie  
płynami itp.) lub użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa

• zużycie towaru przekraczające zakres zwykłego używania przez indywidualnego  
odbiorcę końcowego (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do profesjonalnej lub innej  
czynności zarobkowej)

• uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wyładowaniami  
atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi,  
czynnikami termicznymi) i działaniem osób trzecich

• uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji  
współpracującej z produktem

• uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii  
(np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)

• produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej
• produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby 

trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego  
imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)

• kable przyłączeniowe, piloty zdalnego sterowania, słuchawki, baterie
• uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia
• uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe, 

wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)
• czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)
• zapisane na urządzeniu dane w formie elektronicznej (w szczególności Gwarant  

zastrzega sobie prawo do sformatowania nośników danych zawartych w urządzeniu,  
co może skutkować utratą danych na nich zapisanych)

• uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się) 
powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.

9) Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są  
przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz 
całkowite koszty transportu urządzenia pokrywa nabywca.
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10) W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład  
Serwisowy wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy  
odpłatnej. Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt.  
8 powodują utratę gwarancji.

11) Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej 
wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.

12) W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie 
terminów określonych w pkt. 7 a także kiedy naprawa wiązałaby się z poniesieniem przez 
Gwaranta kosztów niewspółmiernych do wartości urządzenia Gwarant może wymienić  
Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach.  
W razie niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może wymienić jedynie  
zwrócone części urządzenia lub dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest  
upoważniony do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika 
(np. baterii, słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.

13) Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym  
Zakładzie Serwisowym.

14) W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
15) Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy  

zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi  
okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).

16) Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających  
z niezgodności towaru z umową sprzedaży.

17) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy  
Kodeksu Cywilnego.

uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany  
kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, pilota, kable przyłączeniowe lub inne  
akcesoria NIE PrZYSYłAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem  
w celu uzgodnienia sposobu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bez konieczności  
przesyłania całego kompletu do serwisu.

Kontakt w sprawach serwisowych: Digison Polska Sp. z.o. o., Tel. (071) 3577027, Fax. (071) 7234552, 
internet: http://www.digison.pl/sonline/, e-mail: serwis@digison.pl
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