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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
 
Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi 
bezpieczeństwa. Zawierają one ogólne wytyczne dotyczące bezpiecznego 
korzystania z urządzeń i mogą zawierać treści nieodnoszące się do danego 
produktu. Należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w ostrzeżeniach i 
przestrogach, aby zapobiec obrażeniom ciała, lub uszkodzeniu urządzenia. 
 

Termin „urządzenie” odnosi się do produktu, baterii, ładowarki, panela 
solarnego, elementów dostarczonych z produktem oraz wszelkich 

oryginalnych akcesoriów używanych z produktem. 

 

 

 
• Nie wystawiaj urządzenia ma silne słońce i wysokie temperatury 

• Nie należy narażać urządzenia na działanie silnych pól 
magnetycznych. 

• W przypadku kontaktu z cieczą, urządzenie należy natychmiast 
wyłączyć nie używać aż do całkowitego wyschnięcia. 

• Nie czyść urządzenia za pomocą chemicznych detergentów i innych 

płynów. Jeśli czyszczenie jest konieczne, rób to za pomocą miękkiej 
suchej ściereczki lub ręcznika papierowego. 

• Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek lub 
gniazdek elektrycznych, 

• Nie dotykaj urządzenia, kabli zasilających, wtyczek ani gniazda 

elektrycznego mokrymi rękami ani innymi mokrymi częściami ciała. 
• Nie ciągnij zbyt mocno za kabel zasilający podczas odłączania go. 
• Nie bierzemy odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające ze złego 

użytkowania produktu. 
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WYGLĄD URZĄDZENIA 
  

Niektóre przedstawione akcesoria mogą nie stanowić części 
zestawu i mogą się różnić w zależności od konfiguracji.  

                   Silnik Smart Blinds 
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Nie umieszczaj wtyczki ładowarki w Wejściu panelu słonecznego i 
na odwrót. Może to spowodować uszkodzenie gniazda lub 
wtyczki. 

Panel słoneczny 
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SPECYFIKACJA 
 

Model SMB-101 

Moc wejściowa 8.4V DC 

Panel słoneczny 12V / 0.3W 

Natężenie 1.8A 

Zakres obrotów 20-40 RPM 

Moment obrotowy 0.45 Nm 

Napięcie znamionowe 1A 

Bateria 7.4V DC / 1000 mAh 
 

RoHS   

 

 

 

• Po wyłączeniu silnik zachowuje ostatnie ustawienia. 
• Opcje i ustawienia mogą być zmieniane przez aplikacje na telefon 
podłączony przez bluetooth  
• Duża pojemność baterii pozwalająca na długą pracę do 3 miesięcy. 
(Wskaźnik poziomu baterii dostępny w aplikacji mobilnej). 
• Ładowany przez kabel (lub panel słoneczny*). 
• Czujnik światła* wbudowany w panel słoneczny do automatycznego 
otwierania/zamykania rolety. 
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INSTALACJA 

Montaż pionowy 
 

1. Wymień łącznik łańcuszka*. 

 
 
2. Zdejmij osłonę adaptera. 
 

 
 
3. Wyłam dwa plastiki w osłonie adaptera 

 
 

W przypadku montażu do okna lub do ściany nad parapetem 
odległość silnika od parapetu nie może być mniejsza niż 4,5 cm.  
 

W przypadku rolet zamontowanych na ramie montujemy silnik 

Smart Blinds na ramie tego samego okna. W przypadku rolet 

zamontowanych na ścianie/suficie montujemy silnik na ścianie. 
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4. Oznaczenie miejsca montażu 

 
 

5. Przymocuj silnik do powierzchni 

5.1 Używając taśmy montażowej 
Przed montażem na skrzydle okiennym odtłuść ramę okna oraz 
powierzchnię płytki montażowej za pomocą chusteczki czyszczącej 
(Chusteczka dostępna oddzielnie) 
 

 
 
Wysuń płytkę montażową, a następnie przy-

klej do niej dołączoną taśmę montażową. 
Przyklej płytkę montażową według 
zaznaczonej pozycji B 
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5.2 Używając wkrętów montażowych 

 

Przytwierdź płytkę 

montażową do powierzchni 
używając wkrętów. 

 

5.3 Nasuń silnik na zamontowana płytkę. 
 

 
Umieść silnik w prowadnicach na płytce 
montażowej. 

Dosuń silnik w płytkę do momentu napięcia 

łańcuszka w pozycji B. 
 

5.4 Załóż osłonę adaptera 
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6. Ustawienia za pomocą aplikacji 
i otwieranie rolety oraz ustawianie pozycji górnej i dolnej. Aplikacje dostępne są w sklepach 
Google Play i AppStore 

 (wyszukaj „smartblinds” lub zeskanuj kod QR dostępny na końcu instrukcji). 

Silnik Smart Blinds może być obsługiwany za pomocą aplikacji, która umożliwia sterowanie: 
zamykanie  

6.1. Pobierz  

Apple App Store

      

Google Play
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7. Ustawienia manualne

Naciśnij i przytrzymaj przycisk
ustawień przez 3 sekundy.

Naciśnij przycisk „W górę” Ustaw rolety do docelowej

pozycji.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk
ustawień przez 3 sekundy.

Dioda sygnalizacyjna zaświeci się
 na czerwono

(urządzenie jest w trybie opcji).

Dioda będzie
 migać 

na czerwono.

Dioda sygnalizacyjna zaświeci się na
niebiesko 3 razy. Pozycja górna

została ustawiona.

7.1. Ustawienie pozycji górnej

✓

Naciśnij i przytrzymaj przycisk
ustawień przez 3 sekundy.

Naciśnij przycisk „W dół” Ustaw rolety do docelowej

pozycji.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk
ustawień przez 3 sekundy.

Dioda sygnalizacyjna zaświeci się
na czerwono

(urządzenie jest w trybie opcji).

Dioda będzie
 migać 

na czerwono.

Dioda sygnalizacyjna zaświeci się na
niebiesko 3 razy. Pozycja dolna

została ustawiona.

7.2. Ustawienie pozycji dolnej

✓
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Przytrzymaj przycisk ustawień
przez 1 sekundę.

Dioda sygnalizacyjna będzie migała
na niebiesko przez 2 sekundy

(urządzenie jest włączone).

7.3. Włączanie

Naciśnij przycisk ustawień
5 razy.

Dioda sygnalizacyjna będzie migała na
niebiesko (tryb został zmieniony).

7.7. Zmiana trybu ruchu silnika
(Domyślnym trybem jest tryb krokowy. Aby go zmienić postępuj zgodnie z instrukcją.) 

Przytrzymaj przycisk ustawień
przez 7 sekund.

Dioda sygnalizacyjna zaświeci się
 na niebiesko 3 razy 

(urządzenie jest wyłączone).

7.4. Wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj oba przyciski
jednocześnie przez 3 sekundy.

Dioda sygnalizacyjna zaświeci się
 na niebiesko 3 razy 

(kierunek został zmieniony).

7.6. Zmiana kierunku ruchu

Naciśnij i prz ytrzymaj przycisk

ustawień prz ez 3 sekundy .

Naciśnij i prz ytrzymaj przycisk

ustawień prz ez 7 sek und.

Dioda s ygnalizacyjna z aświeci się 
na czerwono 

(urządzenie jest w trybie opcji).

Dioda sygnalizacyjna z aświeci się
 na niebiesko 3 r azy 

(us tawienia zr esetowane,

urządzenie jes t w s tanie domyślnym).

7.5. Przywrócenie ustawień domyślnych

7. Ustawienia manualne

Naciśnij wybrany przycisk.
Silnik zacznie się obracać.

Naciśnij przycisk ponownie.
Silnik zatrzyma się.

7.8. Tryb ciągły

Naciśnij i przytrzymaj wybrany przycisk
przez mniej niż 1,5 sekundy.
Silnik przestanie się obracać

po puszczeniu przycisku.

Naciśnij i przytrzymaj wybrany przycisk
przez więcej niż 1,5 sekundy.

Silnik przestanie się obracać przy
następnym naciśnięciu przycisku.

7.9. Tryb krokowy

strona 4
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INSTALACJA 

Montaż poziomy 

 
8. Montaż poziomy 

8.1 Oznaczenie miejsca przy montażu 

poziomym. 

Silnik montujemy na skrzydle okiennym w pozycji 

poziomej w następujących przypadkach: 

- kiedy zbyt długi łańcuszek nie pozwala na 

montaż w pozycji pionowej i nie ma możliwości 

skrócenia łańcuszka (rolety dzień&noc) 

- inna opcja montażu (np. na ścianie, przy oknie) 

nie jest możliwa 

8.2 Załóż łańcuszek na adapter i przyłóż 

silnik do skrzydła okiennego 

 

8.3 Przesuwaj silnik po skrzydle w kierunku 

pokazanym na rysunku. 
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Aż do maksymalnego naciągnięcia łańcuszka. 

Zaznacz pozycję dwoma liniami: poziomą i 

pionową. Minimalna odległość między silnikiem a 

końcem wnęki okiennej powinna wynosić 15cm. 

min. 15 cm

 

8.4 Wysuń płytkę montażową z tyłu silnika. 

  

8.5 Wyczyść miejsce przyklejenia na oknie i 
na płytce montażowej chusteczką 

czyszczącą, następnie przyklej taśmę 

do płytki 
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8.6 Wyznacz miejsce przyklejenia 

płytki montażowej stosując 

podane odstępy widoczne na 

rysunku, następnie przyklej płytkę 

mocno dociskając. 

 

8.7 Następnie nasuń silnik na płytkę do 

momentu naciągnięcia łańcuszka. 
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8.8 Wyłam dwa plastiki w osłonie adaptera 

Łańcuszek z prawej strony okna

Łańcuszek z lewej strony okna

 

8.9 Załóż osłonę adaptera. 

 

8.10 Przymocuj panel słoneczny* do 

okna i połącz go z silnikiem.   
* Panel słoneczny z czujnikiem 

światła dostępny oddzielnie. 

* Panel słoneczny z czujnikiem 
światła dostępny oddzielnie.
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Instrukcja obsługi aplikacji Smart Blinds 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Wyszukaj: 

„smartblinds”. 
 

Włącz silnik wg 
załączonej 
instrukcji obsługi. 

Zezwól na dostęp 
do lokalizacji 

urządzenia (jest 
to konieczne do 

prawidłowego 
działania funkcji 
Bluetooth). 

 

Nacisnij   

aby 

dodać roletę. 

Wybierz roletę z 
listy  

(w przypadku 

posiadania kilku 

silników zalecamy 
włączanie kolejnego 
silnika po dodaniu 

poprzedniej rolety 

do aplikacji). 
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Naciśnij: 
następny krok. 

Podaj hasło 
domyślne: 
5555 

Pojawi się ekran 
ustawień rolety. 

Ustawienia rolety 

znajdziesz w 

prawym 

górnym rogu 
aplikacji. 
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Ustawienia rolety 

1. Nazwa rolety 

Nadaj własną 

nazwę rolety i 
Zatwierdź. 

2. Typ rolety 

Wybierz typ 

rolety i Zapisz. 

3. Zmień hasło 

Zmień hasło na 
własne i Zatwierdź. 
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4. Kierunek 

działania 

Możliwe jest 
zmiana kierunku 

działania rolety:  
w tym celu 

naciśnij  
 

 

 

 

5. Ustawienie 

pozycji górnej 
rolety: 

przytrzymaj 

Otwórz lub 

Zamknij do 

momentu, kiedy 

roleta będzie 
otwarta 

całkowicie, 
naciśnij Stop oraz 

Zapisz. 

 

6. Ustawienie 

pozycji dolnej 

rolety: 

przytrzymaj 

Otwórz lub 

Zamknij do 

momentu, kiedy 

roleta będzie 
zamknięta 
całkowicie, 
naciśnij Stop oraz 

Zapisz. 

 

 

7.Tempo 

zwijania/rozwijania 

Domyślnie 
ustawiona jest 

największa 
szybkość zwijania. 
Aby ją zmniejszyć  
naciśnij 
 

Dla 

zaawansowanych: 

wprowadź 
wysokość rolety i 
średnicę 
mechanizmu, aby 

dostosować czas 
zwijania do 

własnych 
preferencji. 
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8. Ustawienie 

Dotknij/Przytrzy

maj 

To ustawienie 

określa, czy 

każde dotkniecie 
Otwórz i Zamknij 

spowoduje ruch 

rolety, czy 

konieczne będzie 
krótkie 
przytrzymanie. 

9. Tryb zimowy / 

letni 

To ustawienie jest 

powiązane z 
czujnikiem światła 
w panelu 

słonecznym*: 
jeżeli go nie 

posiadasz nie 

musisz nic robić.  
 

*  instrukcja do 

pobrania na 

stronie 

Smartblinds.pl 

10. Ustawienia 

czasowe 

pozwalają ustawić 
godzinę otwarcia 
lub zamknięcia 
rolety. Aby zacząć 
naciśnij 
 

10. Ustawienia 

czasowe 

Ustaw położenie 
rolety przesuwając  
 

Wybierz dokładny 
czas i naciśnij 
duplikuj, by wybrać 
dni. 
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10. Ustawienia 

czasowe Zaznacz 

dni i zatwierdź. 

10. Ustawienia 

czasowe 

Aby włączyć timer 
naciśnij:  

10. Ustawienia 

czasowe  

Aby edytować lub 
wy-kasować timer 
przytrzymaj 

dłużej palec na 
jego nazwie. 

10. Ustawienia 

czasowe 

Maksymalnie 

możesz ustawić 4 
różne timery. 
 

W celu 

edycji/usunięcia 
naciśnij i 
przytrzymaj palec 

dłużej na danym 
timerze. 
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11. Usuń roletę 

To ustawienie 

służy do usunięcia 
rolety z aplikacji. 

12. Wyczyść 
wszystkie 

ustawienia 

Możesz usunąć 
wszystkie 

ustawienia. 

Spowoduje to 

przywrócenie 
domyślnych 
ustawień 
początkowych. 

Kontrola 

urządzeń 

Ekran startowy 

aplikacji pokazuje 

listę wszystkich 
dodanych rolet. 

Urządzenia Smart 
Blinds będące w 
zasięgu bluetooth 
połączą się 
automatycznie po 

upływie 2 do 3 
sekund. Wybierz 

roletę by nią 
sterować. 

Sterowanie roletą 

Sterować roletą 
można za pomocą 
przycisków  
Otwórz -  Stop - 

Zamknij,  

lub poruszając 
palcem po rysunku 

rolety. 

 

Ekran ten pokazuje 

także poziom 
naładowania baterii 
urządzenia Smart 
Blinds 
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Grupy rolet 

Urządzenia Smart 
Blinds można 
łączyć w grupy, by 
wykonywać 
zaplanowane 

scenariusze, np. 

aby otworzyć 
wszystkie rolety 

w pokoju jednym 

przyciskiem. 

Naciśnij  
 

Lista grup rolet 

Naciśnij nazwa 

grupy by nadać 
swoja nazwę. 
Następnie naciśnij  
aby dodać 
wybrane rolety 

(uwaga: aby 

dodać roletę musi 
ona mieć status 
„połączono” w 
aplikacji) . 

Ustaw położenie 
rolety 

Ustaw pożądane 
docelowe 

położenie rolety i 
naciśnij Zapisz. 

Lista grup rolet 

Po dodaniu 

pożądanych rolet 
naciśnij Zapisz 

grupę. 
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Grupy rolet 

Naciśnij nazwę 
wybranej grupy, a 

następnie 
przycisk uruchom 

grupę – rolety 

ustawią się w 
zadanych 

pozycjach. 

 

 

Grupy rolet – 

edytuj / kasuj 

Naciśnij i 
przytrzymaj 

nazwę grupy w 
celu edycji lub 

wykasowania. 

Kontrola 

urządzeń 

Naciśnij Kontrola 
urządzeń by 
wrócić do ekranu 
startowego. 

 

Instrukcja dotyczy 

aplikacji Smart 

Blinds w wersji 1.0  

(z dnia 04.12.2020). 

 

W przyszłości mogą 
pojawić się kolejne 
wersje aplikacji 

wprowadzające 
dodatkowe 

możliwości i 
funkcje. 

 

Informacji na ten 

temat szukaj na 

stronie 

smartblinds.pl lub 

bezpośrednio w 

sklepie z 

aplikacjami (Google 

Play lub Apple APP 

Store). 

 

W razie pytań, lub 
wątpliwości 
odwiedź dział 
Wsparcie na stronie 

smartblinds.pl. 

(https://smartblind

s.pl/content/7-

wsparcie) 

 

 

 

 

 

https://smartblinds.pl/content/7-wsparcie
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Panel słoneczny SBS-301 

 

[!] Nie demontuj obudowy. Nie dopuszczaj do uszkodzenia mechanicznego. 

Nie dopuszczaj do kontaktu z wodą.  

[!] Nie kładź nic na powierzchnię panelu słonecznego, gdyż może to 
spowodować jego nieprawidłowe działanie.  

[!] Produkt nie jest zabawką. Trzymać z daleka od dzieci do lat 5, ponieważ 
małe części i/lub uszkodzone części mogą spowodować zadławienie. W razie 
zadławienia natychmiast szukaj pomocy medycznej. 

 

Przymocuj panel słoneczny do okna i połącz go z silnikiem (gniazdo SENSOR) 
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Panel słoneczny stale doładowuje baterie silnika, przez co nie jest konieczne 
ładowanie za pomocą ładowarki. Nie zastępuje on jednak ładowarki, 
ponieważ jego moc jest niewystarczająca by naładować w pełni całkowicie 
rozładowaną baterię. Moc ładownia zależy od poziomu natężenia światła 
słonecznego, co powoduje, że w dni pochmurne i zimowe jego wydajność jest 
mniejsza niż dni słoneczne i letnie. 

Dodatkowo bonusem posiadania panelu słonecznego jest czujnik światła 
pozwalający uruchomić w silniku Smart Blinds tryb zimowy (tryb wschodu i 

zachodu słońca) i letni (tryb przeciwsłoneczny). 
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TRYB ZIMOWY / LETNI 

 

 

Wskazówki dotyczące trybu zimowego / letniego: 

Tryb zimowy i letni działa tylko i wyłącznie, gdy panel słoneczny z czujnikiem 
światła jest podłączony do silnika Smart Blinds 

Uwaga: aby zapobiec przypadkowej reakcji spowodowanej niespodziewanymi 

okolicznościami (np. oświetlenie przez reflektor samochodu), czujnik światła 
zacznie działać po 10 minutach przebywania w ustawionym poziomie 
oświetlenia. Dzięki temu czujnik nie będzie zbyt czuły, co pozwoli uniknąć 
niepotrzebnego otwierania/zamykania rolety. 

 

Tryb zimowy (tryb wschodu i zachodu słońca): Roleta otwiera się podczas 
wschodu słońca i zamyka podczas zachodu słońca. 

Uwaga: w trybie zimowym roleta otwiera się, gdy aktualny poziom jasności 
światła jest większa niż wartość ustawienia poziomu światła w aplikacji ,a 
roleta zamyka się, gdy aktualny poziom światła jest mniejszy niż wartość 
ustawienia w aplikacji. 

Uwaga: Wartość ustawienia poziomu światła otwarcia rolety musi być 
większa niż wartość ustawienia poziomu światła zamknięcia rolety. 

Włączanie trybu zimowego w aplikacji: 
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Naciśnij tryb 

zimowy/letni w 

Ustawieniach rolety 

 

 
Wybierz tryb zimowy  

 
Naciśnij  Pojawią się dodatkowe 

opcje. Naciśnij 
światła by otworzyć
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Naciśnij  

 
Zmień poziom natężenia 
światła przesuwając 
palcem po linii natężenia 
światła. 

 
Ustaw pożądany poziom i 
Zatwierdź. 

W analogiczny sposób 
ustaw poziom światła by 
zamknąć



32 

 

Wybierz czas otwarcia 

aby podać początek 
okresu dnia, w którym 
sensor ma działać. 
Przesuń palcem by 
zaznaczyć wybraną 
godzinę i minutę, naciśnij 
zatwierdź 

 
To samo wykonaj w 

ustawieniu Czas 

zamknięcia, by podać 
koniec okresu dnia, w 

którym sensor ma 
działać. 
Naciśnij zapisz 

 
Tryb zimowy jest teraz 

włączony 

 

 

Aby wyłączyć tryb 
zimowy przełącz przycisk

i naciśnij z

 

Tryb letni (tryb przeciwsłoneczny): Roleta otwiera się, gdy nie ma słońca, i 
zamyka się, gdy świeci słońce. 

Uwaga: W trybie letnim roleta otwiera się, gdy aktualny poziom jasności 
światła jest mniejszy niż wartość ustawienia poziomu światła w aplikacji, a 
roleta zamyka się, gdy aktualny poziom światła jest większy niż wartość 
ustawienia w aplikacji Uwaga: Wartość ustawienia otwarcia rolety musi być 
mniejsza niż wartość ustawienia zamknięcia rolety. 
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Naciśnij tryb 
zimowy/letni w 

Ustawieniach 

rolety 

 

Wybierz tryb 

letni 

 

 

 

Naciśnij  
 

 

 

Pojawią się 
dodatkowe 

opcje. Naciśnij 
Poziom światła 
by otworzyć 
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Naciśnij   
 

Zmień poziom 
natężenia 
światła 
przesuwając 
palcem po linii 

natężenia 
światła. 

Ustaw pożądany 
poziom i 

Zatwierdź. 
W analogiczny 

sposób ustaw 
poziom światła 
by zamknąć 
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Wybierz czas 

otwarcia aby 

podać początek 
okresu dnia, w 

którym sensor 
ma działać. 
Przesuń palcem 
by zaznaczyć 
wybraną godzinę 
i minutę, naciśnij 
zatwierdź 

 

To samo 

wykonaj w 

ustawieniu Czas 

zamknięcia, by 

podać koniec 
okresu dnia, w 

którym sensor 
ma działać. 
Naciśnij zapisz 

Tryb letni jest 

teraz włączony 
Aby wyłączyć 
tryb letni 

przełącz przycisk 

  na      

 

i naciśnij zapisz 
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Wskazówka 

Tylko jeden z trybów może być włączony na raz, czyli jeżeli włączony jest tryb 
zimowy nie można włączyć trybu letniego i na odwrót. Aplikacja nie zezwoli 
na jednoczesne włączenie obydwu trybów, dlatego gdy mamy włączony tryb 
letni, a chcemy skorzystać z trybu zimowego musimy najpierw wyłączyć tryb 

letni, a następnie ustawić dane trybu zimowego. 
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Nie należy rozbierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia. 
• Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia 

gwarancji producenta. Jeżeli urządzenie wymaga naprawy, zanieść je do 

centrum serwisowego firmy Samsung. 

• Nie należy rozbierać ani przekłuwać baterii, gdyż może to doprowadzić do 

wybuchu lub pożaru. 
• Nie wolno demontować i wykorzystywać ponownie baterii. 
• Wyłączać urządzenie przed wyjęciem z niego baterii. Wyjęcie baterii z 

włączonego urządzenia może spowodować jego wadliwe działanie. 
 

Podczas czyszczenia urządzenia stosować się do następujących 

wskazówek: 

• Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką. 
• Nie używać środków chemicznych ani detergentów. Może to spowodować 

odbarwienie lub zniszczenie zewnętrznej powłoki urządzenia, a także 

skutkować porażeniem prądem lub pożarem. 
• Chroń urządzenie przed kurzem, potem, tuszem, olejami i produktami 
chemicznymi tj. kosmetyki, spray antybakteryjny, mydło do rąk, detergent 

i środki owadobójcze. Zewnętrzne i wewnętrzne części urządzenia mogą 

zostać uszkodzone lub urządzenie może gorzej działać. Jeśli urządzenie 

zostanie zanieczyszczone jedną z tych substancji, należy je wytrzeć 

miękką, niestrzępiącą szmatką. 
Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem. 
Urządzenie może działać wadliwie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 
Prawidłowe usuwanie produktu 

(Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) 
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji 

oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy wyrzucać tego produktu 
ani jego akcesoriów (np. ładowarki, panel słoneczny) ze zwykłymi odpadami 

komunalnymi. 

Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi 

wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych 

przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling. 

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla 

środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach 

domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w 

którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. 
Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami 

komercyjnymi. 

 

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy 

produkt 

Oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po 
upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, 

nie mogą zostać usunięte 

 

 

wraz z innymi odpadami komunalnymi. Przy zastosowaniu 

takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) 

wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołow w ilości 
przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. 
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UWAGA! 

• Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne 

czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania 

urządzenia. 
• Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub 

przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej. 
• Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych 

styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów 

urządzenia. 
• Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno 

urządzenia jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, panel słoneczny i 

inne). 

Nie należy podłączać urządzenia do innych urządzeń bez wcześniejszego 

zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki urządzenia 

powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku 

podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z urządzeniem 

odpowiada użytkownik. 
• Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w 

wyniku eksploatacji (np. wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie 

obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników 

atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich 
lub niskich temperatur). 

 

 

 


