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1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z treścią
niniejszej instrukcji. Nie odpowiadajmy za szkody powstałe w wyniku
nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniem. Aby zminimalizować
ryzyko porażenia prądem zabronione jest zdejmowanie obudowy
urządzenia. Wszelkie naprawy należy zlecać uprawnionemu serwisowi.
OTRZEŻENIE：
- Aby uniknąć ryzyka zaprószenia ognia lub porażenia prądem, nie
wystawiać urządzenia na działanie wody i wilgoci
- Należy używać tylko rekomendowanych akcesoriów
- Nie otwierać obudowy podczas pracy urządzenie I kiedy jest podłączone
do prądu
Prosimy zaznajomić się ze środkami ostrożności przed użytkowaniem
urządzenia
Czyszczenie: odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem. Użyj
mało wilgotnej szmatki bez rozpuszczalników.
WENTYLACJA: Szczeliny wentylacyjne urządzenia nie mogą być przykryte
aby pozwolić wystarczający przepływ powietrza.
PODŁĄCZENIE ZASILANIA: Aby uniknąć uszkodzeń, każdorazowo odłącz
zasilanie przez podłączanie lub odłączaniem przewodu antenowego.
OCHRONA PRZEWODU ZASILAJĄCEGO:
- nie dotykaj przewodu zasilającego mokrymi rękami
- przewód zasilający nie może znajdować się w pobliżu urządzeń
grzewczych
- nie kłaść ciężkich przedmiotów na przewód zasilający
- nie naprawiać przewodu zasilającego
- usuwać brud regularnie
- jeśli urządzenie zostało upuszczone lub inaczej uszkodzone, natychmiast
odłączyć zasilanie
- jeśli pojawi się z urządzenia dym, zapach spalenizny lub dadzą się słyszeć
niepokojące odgłosy, odłączyć zasilanie
MIEJSCE PRACY URZĄDZENIA: Aby uniknąć uszkodzenia nie należy:
- wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
- działanie wysokiej temperatury powyżej 35°C i wilgotności powyżej 90%
- poddawać nadmiernemu zakurzeniu
- działaniu pola magnetycznego i ładunków elektrostatycznych
- wibracji
STAN GOTOWOŚCI: Przełączaj urządzenie w stan gotowości lub odłącz
zasilanie nie będzie używane w ciągu długiego czasu
DOTYKANIE: Dotykanie wewnętrznych części ręką lub przedmiotami jest
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niebezpieczne z powodu ryzyka porażenia wysokim napięciem.
2. OPIS ODBIORNIKA:
 kompatybilny z MPEG-2 /MPEG-4 H.264 DVB-T
 Wyjście HDMI (do 1080i)
 szerokość pasma 7 i 8 MHz
 automatyczne przełączanie PAL / NTSC
 podtytuły, teletekst, LCN
 Automatyczne I ręczne wyszukiwanie programów
 pamięć na 1000 programów
 Elektroniczny Przewodnik Programowy EPG
 Wielojęzyczny język obsługi OSD
 PVR Personal Video Recorder - funkcja osobistego nagrywania
 nagrywanie i nagrywanie z opóźnieniem
 Zasilanie aktywnej anteny 5V
 Port USB

3. AKCESORIA:
Prosimy sprawdzić czy w zestawie znajdują się następujące akcesoria:
- Odbiornik
- Pilot zdalnego sterowania
- instrukcja obsługi
4. PANEL PRZEDNI I TYLNY

zasilanie

pilot

HDMI

port USB

wej. anteny

wyj. Anteny
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5. FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
klawisz
funkcja
klawisz
funkcja
Włącznik / wyłącznik
MUTE
Wyłączanie dźwięku
odbiornika
TV
/ Przełącznik pomiędzy
0~9
Klawisze numeryczne
RADIO
programami radio i TV
Wyświetlanie
Zmiana
języka
i
AUDIO
SUB-T
podtytułów
(jeśli
kanałów audio
dostępne)
Powrót
do
PAL/
Przełącznik systemów
Last
poprzedniego
NTSC
PAL / NTSC
programu
Automatyczne
Przewodnik
po
Sleep
EPG
wyłączanie
programach
PR+,
Zmiana programów w
Wywołanie
menu
MENU
PRgórę i w dół
głównego
Zmniejszanie
i
Potwierdzenie
wyboru
zwiększenie
OK
lub
szybki
podgląd
głośności
programów.
Informacje
o
INFO
EXIT
Wyjście z Menu
programie
Przejście
do
USB
FAV
Ulubione programy
odtwarzania mediów
Zatrzymanie
RECOR
Nagrywanie
STOP
nagrywania
lub
D
programu
odtwarzania
Włącznie
teletekstu
PVR
Lista nagrań
TXT
(jeśli dostępny)
Włączenie
lub
Spowolnione
►/ll
zatrzymanie
l►
odtwarzanie
odtwarzania
Poprzednia
l◄◄
►►l
Następna sekwencja
sekwencja
Szybkie przewijanie do
◄◄
Szybkie cofanie
►►
przodu
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6. PODŁACZENIA
◆ Sprawdź czy wszystkie włączniki zasilania we wszystkich urządzeniach
współpracujących są wyłączone.
◆ Przeczytaj instrukcję przed podłączeniem urządzeń.
◆ Sprawdź prawidłowe podłączenie wszystkich przewodów audi i wideo.
◆ Podłącz telewizor jednym kablem audio – wideo i ustaw odpowiedni
wyjściowy format obrazu aby uniknąć jego deformacji.

6

Instalacja Baterii (AAA)
Włóż baterie zwracając uwagę na bieguny (+) i (-) .
Baterie wystarczają na ok. 1 rok eksploatacji
i zależne jest to od częstotliwości użytkowania.
Jeśli pilot przestanie działać należy wymienić
baterie.
2 szt. Baterii typu AAA.
Uwagi:
- Nie używać akumulatorków typu Ni-Cd.
Nie próbuj ładować, zwierać, rozbierać, nagrzewać
wrzucać do ognia.
- Nie rzucać, deptać, dziurawić pilota zdalnego
sterowania. Spowoduje to uszkodzenia i błędy w
użytkowaniu.
- Nie mieszać baterii używanych z nowymi.
- Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy
czas, należy wyjąć baterie ze względu na możliwość
wypłynięcia elektrolitu. Może to spowodować pożar.
- Jeżeli elektrolit wypłynie w pilocie, należy go
wyczyścić i włożyć nowe baterie.
- Jeśli skóra zostanie zanieczyszczona elektrolitem należy jak najszybciej ją
wypłukać wodą.
7. OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
- Skieruj pilota w kierunku sensora sygnału, pilot będzie działał na
odległości ok. 7 metrów i kącie ok. 60 stopni.
- Obszar działania będzie się zmieniał w zależności od światła w pokoju.
Uwaga:
- Nie oświetlaj sensora zdalnego sterowania zbyt jasnym światłem.
- Upewnij się że pomiędzy sensorem a pilotem nie ma przeszkód kiedy są
używane.

Nie używaj pilota kiedy w tym samym czasie pilot z innego
urządzenia jest używany.

Podłączenie czujnika podczerwieni
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8. PIERWSZE UŻYTKOWANIE
Łatwa instalacja

Podłącz odbiornik i pozostałe akcesoria zgodnie opisem „PODŁACZENIA
PODSTAWOWE”
Kiedy odbiornik jest włączony po raz pierwszy pokazuje się menu instalacji:
a. Przy pomocy klawiszy ▲/▼ i ◄/►wybierz język i kraj
b. Kiedy ustawienia są zakończone wybierz „wyszukiwanie kanałów” i
naciśnij OK aby przeszukać stacje telewizyjne i radiowe
c. kiedy zakończy się wyszukiwanie odbiornik jest gotowy do pracy.
9. MENU
9.1
Ustawienia programów
Aby wejść do Menu należy nacisnąć klawisz MENU i wybrać „PROGRAM”
Menu pozwala na zarządzanie ustawieniami programowymi.
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9.2
Edycja Programu
W celu edycji preferencji poszczególnych programów (blokada, opuść,
ulubiony, przesuń lub ususń) , należy wejść podmenu „Edycja Programu”.
Wymagane jest hasło którym fabrycznie jest „000000”

9.2.1 Ustawienie ulubionych programów (Favourite)
Można stworzy krótką listę programów ulubionych z szybkim dostępem.
Wybierz program i naciśnij klawisz FAV, pokaże się symbol serduszka,
program jest oznaczony jako ulubiony. Powtórz czynności aby wybrać
więcej ulubionych programów.
Naciśnij klawisz Exit.
Zmiana decyzji - powtórz powyższe czynności.
9.2.2 Wybór ulubionego programu
Naciśnij klawisz FAV, ukaże się menu ulubionych programów. Klawiszami
UP/DOWN wybierz program który chcesz oglądać. Naciśnij OK.
9.2.3 Kasowanie programów TV i radiowych
Wybierz program , naciśnij NIEBIESKI klawisz. Pokaże się wiadomość,
naciśnij OK aby skasować program.
9.2.4 Pomijanie programów TV lub radiowych
Wybierz program który chcesz pominąć i naciśnij ZIELONY klawisz. Symbol
pominięcia zostanie wyświetlony. Powtórz dla innych programów. Potwierdź
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i opuść menu.
Zmiana decyzji - powtórz powyższe czynności.
9.2.5 Zmiana miejsca programu na liście
Wybierz program, naciśnij CZERWONY klawisz. Symbol przesuwani
pokaże się na ekranie. Klawiszami GÓRA / DÓŁ zmień miejsce programu.
Naciśnij OK. Powtórz dla innych programów.
9.2.6 Blokownie programu
Można wybrać programy w celu zblokowania ich oglądania.
Wybierz program, i naciśnij ŻÓŁTY klawisz. Pokaże się symbol blokowania.
Program jest oznaczony jako zablokowany. Powtórz czynności dla innych
programów które chcesz zablokować. Wciśnij klawisz EXIT. W celu
odblokowania, wybierz program i naciśnij ŻÓŁTY klawisz. Niezbędne
będzie wprowadzenie kodu odblokowującego „000000” lub innego który
został zapisany.
9.3
EPG (Elektroniczny przewodnik programowy)
EPG jest przewodnikiem programowym na ekranie, pokazuje program
telewizyjny na 7 dni. Naciśnij klawisz EPG aby otworzyć przewodnik. Użyj
klawiszy GÓRA / DÓŁ aby wybrać program. Użyj klawisza NIEBIESKIEGO
aby przesunąć stronę w górę a ŻÓŁTEGO aby przesunąć stronę w dół.

9.4 Sortowanie
Programy można sortować na następujące sposoby:
LCN – narastająco
Nazwa – według nazwy
ID – według nadanej nazwy stacji
9.5
LCN (Numerowanie programów logiczne)
Włącz lub wyłącz LCN
9.6
Ustawienia wideo
Naciśnij klawisze MENU i EKRAN. Można teraz ustawić właściwości
ekranu. Naciskając klawisze GÓRA / DÓŁ wybierz opcję oraz LEWO /
PRAWO aby wybrać ustawienie.
- Format obrazu: 4:3 Pan Scan, 4:3 Letter Box, 16:9. Wybór AUTO lub
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PEŁNY EKRAN daje maksymalną wielkość obrazu.
- Rozdzielczość. Jeśli obraz nie jest wyświetlany prawidłowo, zmień
ustawienia.
[480i]: dla systemu NTSC
[480P]: dla systemu NTSC
[576i]: dla systemu PAL
[576P]: dla systemu PAL
[720P]: dla systemów NTSC lub PAL
[1080I]: dla systemów NTSC lub PAL

10.
INSTALACJA - Wyszukiwanie programów
Naciśnij MENU i INSTALACJA.

10.1 Wyszukiwanie Automatyczne
Automatyczne wyszukiwanie i instalacja programów. Podczas instalacji
zostaną skasowane wszystkie poprzednio zainstalowane programy.
Wybierz Wyszukiwanie Automatyczne naciśnij OK aby zacząć
wyszukiwanie.
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10.2 Wyszukiwanie manualne
Ta opcja nie powoduje skasowania zainstalowanych programów.
Wybierz Instalacja Manualne naciśnij OK.

Naciśnij PRAWY / LEWY aby wybrać częstotliwość. Naciśnij OK aby zacząć
wyszukiwanie. Jeśli program zostanie znaleziony, zostanie dodany do listy
programów.
Wybór kraju
Włączanie zasilania anteny.
10.3. Ustawianie czasu
Wybierz MENU i ustawianie czasu. Używając klawiszy GÓRA / DÓŁ i
LEWO / PRAWO ustaw czas.
Ustawianie różnicy czasu do GMT automatycznie lub ręczne.
Wybierz kraj kiedy różnica czasu ma być ustawiana automatycznie.
Wybierz strefę czasową kiedy różnica ma być ustawiona ręcznie.
Automatyczne wyłączanie – wyłącz kiedy ma nie być aktywne. Jeśli funkcja
jest wyłączona pokaże się okienko na ekranie informacyjne o czasie
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wyłączenia. Automatyczne wyłączenie może być ustawione na 0 – 12
godzin, standardowo są to 3 godziny. Naciśnij klawisz wyłączenia aby
dezaktywować automatyczne wyłączenie.

10.4. Opcje
Naciśnij MENU i wybierz OPCJE. To menu pozwala ustawić opcje języka
menu, podtytułów, i audio oraz opcję audio cyfrowego. Wybierz opcję a
następnie klawiszami PRAWO / LEWO dokonaj wyboru. Naciśnij EXIT aby
wyjść.

10.5
Ustawienia systemowe
Naciśnij Menu i wybierz Ustawienia Systemowe.
Naciskając klawisze GÓRA / DÓŁ oraz PRAWO / LEWO wybierz
ustawienia.
Naciśnij EXIT aby wyjść.
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1. Kontrola rodzicielska, kontrola dostępu do poszczególnych
programów. Domyślne hasło to „000000”
2. Ustawienie hasła. Wprowadź lub zmień hasło do zablokowanych
programów. Wprowadź swoje stare hasło lub domyślne „000000”
, zostaniesz poproszony o wpisanie nowego hasła
3. Przywrócenie ustawień fabrycznych. Wprowadź hasło domyślne lub
swoje, wciśnij OK. Ta opcja wykasuje wszystkie zapisane
programy i ustawienia.
4. Informacje. O urządzeni i oprogramowaniu.
5. Aktualizacja oprogramowania.
11. Urządzenia USB
To menu umożliwia odtwarzanie muzyki i zdjęć w formatach MP3,
WMA,JPEG,BMP. Urządzenie działa z zewnętrznymi nośnikami w
formatach FAT i FAT32. Nie działa z formatem NTFS.
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(1) Multimedia:
Jeśli nie jest podłączone żadne urządzenie zewnętrzne ukaże się
komunikat „Nie znaleziono urządzenia USB”. Jeśli jest podłączone można
wybrać opcję Muzyka lub Foto i nacisnąć OK aby odtwarzać.

(2) Konfiguracja Foto:
 czas odtwarzania slajdów 1 – 8 sekund
 ustawienie kolejności odtwarzania 0 – 59 lub przypadkowe
 ustawienie formatu zdjęcia
(3) Konfiguracja filmów
Format:
[Utrzymaj]: Odtwarzaj w formacie oryginalnym
[Zmień]: Odtwarzaj w trypie pełnoekranowym
Podtytuły:
Małe litery
Normalna wielkość
Duże litery
Tło podtytułów:
- białe
- transparentne
- szare
- żółto - zielone
Kolor czcionki podtytułów:
- czerwony
- niebieski
15

- zielony
Uwaga:
- Nie możemy gwarantować kompatybilności ze wszystkimi podłączonymi
urządzeniami zewnętrznymi USB. Nie ponosimy odpowiedzialności za
ewentualną utratę danych.
- Jeżeli jest duża ilość danych ich odczyt może zacząć nieco więcej czasu.
- Niektóre urządzenia USB mogą nie zostać zidentyfikowane
- Niektóre pliki, nawet jeśli są w formacie prawidłowym, mogą być nie
odczytane

◆ Lista odtwarzania: Naciśnij klawisz OK aby otworzyć listy i odtwarzać.
◆ Ustawienia: Parametrów odtwarzania takich jak czasy, powtórki, tryby
i.t.p.
◆ Muzyka: Naciśnij klawisze numeryczne aby wybrać pliki muzyczne do
odtwarzania. CZERWONY klawisz służy do szybkiego przewijania do
przodu , ZIELONY do tyłu, ŻÓŁTY odtwarzanie / pauza, NIEBIESKI do
powtórek.
◆ Dodaj plik: Naciskając FAV aby zapisać plik w grupie ulubionych.
◆ Powtarzanie: Naciśnij klawisz 3 aby odtwarzać wybrany plik.
◆ Sortuj: Naciśnij klawisz REC aby posortować pliki: Nazwa alfabetycznie
(A-Z) lub (Z-A), Lista zdjęć lub muzyki.
◆ Wszystkie zdjęcia: Obejrzyj wszystkie zdjęcia z listy używając klawiszy
▲/▼ i klawisza ◄/► aby obrócić, OK aby powiększyć, ŻÓŁTEGO aby
zrobić pauzę w czasie przeglądania.
11.1 BEZPIECZNE ODŁĄCZANIE URZĄDZENIA USB
Rekomendujemy skorzystać z tej opcji aby bezpiecznie odłączyć urządzenia
USB i nie narazić odbiornika lub urządzenia na uszkodzenie.
13. ZAPIS - NAGRYWANIE
◆ Zarządzanie nagraniami
◆ Informacja o nośnikach
◆ Formatowanie HDD
◆ Konfiguracja nagrywarki DVR
◆ Przeskok
13.1 ZARZĄDZANIE NAGRANIAMI
Menu pozwala na obejrzenie informacji na temat nagranych programów na
rozpoznanym i podłączonym do USB nośniku.
Klawisze:
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ZIELONY: Blokada
NIEBIESKI: Usuń
CZERWONY: Zmień nazwę
13.2 INFORMACJA O NOŚNIKU DVR HDD
Tutaj można sprawdzić dane o nośniku takie jak: pojemność całkowita,
pojemność dostępna, pojemność użyta i.t.p.
13.3 FORMATOWANIE DYSKU USB
można wybrać format FAT lub NTFS.
13.4 KONFIGURACJA PVR - NAGRYWARKI
Naciśnij OK aby otworzyć.
◆Time Shift: Włącz / Wyłącz
Funkcja ta pozwala zapisać aktualnie oglądany program, dzięki czemu
można odtworzyć go kontynuując oglądanie po przerwie. Długość nagrania
zależy od pojemności dysku.
◆Time Shift nagrywanie: Wł. / Wył. (On or Off)
◆Typ nagrywania: TS/ PS
13.5 NAGRYWANIE
Odbiornik ma możliwość nagrywania audycji telewizyjnych. Aby funkcja
nagrywania była aktywa, należy podłączyć za do wejścia USB zewnętrzny
dysk HDD lub kartę pamięci. Odbiornik po rozpoznaniu urządzenia
zewnętrznego wyświetli komunikat - „Podłączono urządzenie USB”.
Urządzenie zewnętrzne musi obsługiwać standard USB 2.0. Powinno mieć
co najmniej 2GB wolnej przestrzeni. Aby nagrać audycję
podczas
oglądania wciśnij klawisz REC na pilocie, na ekranie pojawi się komunikat.
Po ponownym wciśnięciu klawisza REC wyświetli się komunikat -Time Shift.
Funkcja ta pozwala na nagranie programu transmitowanego na żywo. Po
naciśnięciu klawisza „PLAY/PAUSE” następuje aktywacja funkcji Time Shift,
powtórne naciśnięcie klawisza „PLAY/PAUSA” spowoduje, że na ekranie
obraz zostanie zamrożony (odbiornik kontynuuje nagrywanie i buforuje).
Podany jest czas zatrzymania nagrania, po lewej stronie. Długość czasu
nagrania programu po prawej stronie.
13.6 PROGRAMOWANIE NAGRYWANIA
Najlepiej jest skorzystać z funkcji EPG. Po podświetleniu wybranego
programu należy nacisnąć zielony klawisz ‚Timer’ na pilocie.
Innym sposobem jest zaprogramowania nagrywania klawiszem „MENU” „Ustawienia systemu” - Ustawienia Timera” i wciśnięcie przycisku OK.
13.7 PRZESKOK
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Funkcja ta pozwala na odtwarzanie nagranych programów w przedziałach
czasowych: 30 Sec, 1 min, 5 min, 10 min lub 30 min.

15. SPECYFIKACJA
◆ Częstotliwości Tunera
Wejściowe
: 174～230, 470 ~~ 862MHz (VHF&UHF)
Szerokość
: 7 or 8MHz
Poziom sygnału
: －75～－20dBm
Konektor wejściowy : IEC169－2, Żeński
Impedancja : 75Ω
◆ Demodulacja
Typ fali
: COFDM（Code Orthogonal Frequency
Demodulacja
: QPSK，QAM16，QAM64
Tryb Transmisji
: 2K，8K
Interwał
: 1/4,1/8,1/16,1/32
Kod
: 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8
◆ Dekodowanie wideo, Audio
Video
: MPEG2（MP@ML）, MPEG 4, AVC/H. 264 @
L3 Compatible
Rozdzielczość Video
: PAL 720×576 @ 25 Hz; NTSC 720X480 @ 30 Hz
Dekodowanie Audio
: MPEG-1, 2 Layer 1 & 2, Dolby Digital Plus EAC-3
Kanały Audio
: Stereo, Lewy, Prawy
◆ USB 2.0
Obsługiwane pliki : MP3, JPEG, OGG or BMP
Napięcie wyjścia USB port: 5V, 1000 mA (Max.)
◆ Specyfikacja napięć
Napięcie : DC 5V 2A
Pobór mocy
: < 12 W
Pobór mocy stand by : ≤ 1 W
◆Warunki eksploatacji
Temperatura
: 0-40℃
Wilgotność
: <95%
◆ Inne:
Waga
: ＜ 1.5 Kg
Wymiary opakowania : 152X84.5X25.5mm
Powyższe dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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16. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Prosimy sprawdzić informacje poniżej. Niektóre drobne problemy mogą
zostać rozwiązane. Jeśli nie prosimy zwrócić się do specjalisty.
Problem

Możliwe przyczyny

Brak zasilania

Nie
podłączony
przewód zasilający
Źle ustawiona antena

Nie
można
przeszukać
kanałów

Brak obrazu

Brak koloru

Pilot zdalnego
sterowania nie
działa
Dźwięk Audio i
język są niepr.

Brak dźwięku

Niewłaściwa anten
Wprowadzono
niewłaściwe parametry
Przewód wyjściowy źle
podłączony
Parametry
wyjściowe
odbiornika są różne od
parametrów telewizora.
Przewód wyjściowy źle
podłączony
Parametry
wyjściowe
odbiornika są różne od
parametrów telewizora.

Sugerowane rozwiązanie
Sprawdź
podłączenie
przewodu. Jeśli nie działa,
odłącz zasilanie i włącz
ponownie za ok. 5–10 min
Ustaw
antenę
jeśli
potrzeba
użyj
anteny
zewnętrznej.
Użyj antenę 75 Ω
Wprowadź
właściwe
częstotliwości i szerokość
pasma
Sprawdź połączenie
Zmień ustawienia
Sprawdź połączenie
Zmień ustawienia

Źle zainstalow. baterie.

Zainstaluj prawidłowo.

Wyczerpane baterie
Pilot poza zasięgiem
Na czujnik pada światło
Nie dokonano
prawidłowego wyboru.

Wymień baterie
Zbliż pilot do czujnika
Zmień miejsce czujnika

Włączony tryb klawisz
Siła dźwięku ustawiona
na minimum
Przewód
źle
podłączony

Skasuj tryb Mute
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Naciśnij klawisz Audio.

Zwiększ głośność
Sprawdź połączenie

Warunki gwarancji
1. Firma Promaco udziela gwarancji na produkt na okres 24 miesięcy od
daty zakupu.
2. Gwarancja traci ważność w następujących przypadkach:
brak dowodu zakupu
brak nalepki zabezpieczającej na obudowie produktu
3. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane
bezpłatnie w ciągu 14 dni od daty przyjęcia produktu do Promaco.
4. Wysyłka produktu do Promaco odbywa się na koszt reklamującego, w
przypadku uzasadnionego zgłoszenia usterek, wysyłka do klienta odbywa
się na koszt Promaco.
5. Przesyłka powinna zawierać wszystkie elementy składowe zestawu
(odbiornik, pilot, czujnik podczerwieni, zasilacz, kable).
6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w
instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik
we własnym zakresie.
7. Użytkownikowi przysługuje prawo do wymiany produktu lub części
produktu na nowy wolny od wad, jeżeli Promaco stwierdzi, że usterka
jest niemożliwa do usunięcia.
8. W przypadku braku możliwości wymiany na taki sam produkt, dokonana
zostanie wymiana na produkt o parametrach funkcjonalnych nie
gorszych od produktu podlegającego wymianie.
9. Gwarancją nie są objęte:
a. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane przez nie wszystkie
usterki produktu
b. uszkodzenia na skutek:
- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania,
przechowywania i konserwacji
- samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione
osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
- zdarzeń losowych (np. zalanie cieczą, wyładowania atmosferyczne)
- użytkowania lub pozostawienia produktu w niewłaściwych warunkach
(nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura itp.)
- zastosowania nieoryginalnych akcesoriów

PPH Promaco Sp. z o.o.
ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa, tel: 22 635 19 13
sklep@promaco.pl
www.promaco.pl
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać wiadomości na temat Naziemnej
Telewizji Cyfrowej, prosimy o wysłanie do nas e-maila.
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