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Szanowny Kliencie!  
 
Firma SoundTrade (zwana dalej importerem), działając w imieniu reprezentowanego przez SoundTrade producenta (zwanego 
dalej producentem), gwarantuje bezpłatną naprawę produktu zgodnie z poniższymi warunkami: 
 

1. Importer udziela w imieniu producenta gwarancji na sprawne działanie produktu w okresie 24 miesięcy liczonych od 
daty sprzedaży zgodnej z dostarczonym dowodem zakupu. 

2. Gwarancja na sprawne funkcjonowanie głośników ograniczona jest do 12 miesięcy liczonych od daty sprzedaży zgodnej 
z dostarczonym dowodem zakupu. 

3. Gwarancją objęte są wyłącznie urządzenia wprowadzone do obrotu przez importera i nabyte w sieci dystrybucyjnej 
importera na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, identyfikowane numerem seryjnym (jeżeli dotyczy) i nalepką 
informacyjną o importerze. 

4. Klient zobowiązany jest dostarczyć uszkodzony produkt wraz z dowodem sprzedaży do punktu sprzedaży, w którym 
został on nabyty lub, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu warunków dostawy z importerem, dostarczyć na adres  
autoryzowanego serwisu importera. Wszelkie koszty przesyłki w obydwie strony poniesie Klient. 

5. Klient zobowiązany jest dostarczyć uszkodzony produkt w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W innym przypadku 
ryzyko uszkodzenia urządzenia podczas transportu ponosi reklamujący. 

6. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie. Naprawa zostanie wykonana w możliwie krótkim 
terminie, nie przekraczającym 21 dni od momentu dostarczenia produktu do punktu sprzedaży lub bezpośrednio 
importerowi. Okres ten może ulec wydłużeniu do 45 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od 
producenta na co Klient wyraża zgodę korzystając z usług serwisu importera. Okres gwarancji jest automatycznie 
przedłużany o czas przebywania produktu w naprawie odnotowany w tej karcie gwarancyjnej. 

7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku eksploatacji produktu niezgodnej z instrukcją obsługi, 
niewłaściwej konserwacji lub niewłaściwych warunków przechowywania. W szczególności gwarancji nie podlegają 
uszkodzenia głośników wynikające z przekroczenia mocy znamionowej. 

8. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych wyrobu oraz uszkodzeń spowodowanych przez zjawiska losowe, 
takie jak: pożar, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania atmosferyczne, zalanie, działanie środków chemicznych 
oraz inne okoliczności i siły wyższego rzędu. 

9. Gwarancji nie podlegają części obudowy i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji 
(zarysowania, zabrudzenia trudne do usunięcia, wytarcie napisów itp.), a także części ulegające naturalnemu zużyciu 
(tłumiki typu fader, potencjometry, bezpieczniki, żarówki, lampy elektronowe, baterie, struny itp.), ich wymiana 
dokonywana będzie na koszt Klienta. 

10. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje instalacji, konfiguracji oraz konserwacji produktu. 
11. Naprawy lub zmiany konstrukcyjne dokonane przez osoby nieupoważnione, a także zniszczenie lub uszkodzenie 

założonych plomb gwarancyjnych powoduje utratę przez Klienta praw gwarancyjnych. 
12. Klient ma prawo ubiegać się o wymianę produktu na wolny od wad (nowy lub inny o zbliżonych właściwościach 

użytkowych według uznania importera), gdy w okresie gwarancji importer dokona czterech napraw tej samej usterki, a 
produkt nadal będzie wykazywał wady uniemożliwiające użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem. 

13. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta 
wynikających z niezgodności towaru z umową. 

14. W przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie 
Cywilnym. 
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Ważne informacje o bezpieczeństwie 

 
Uwaga! Zakończenia oznaczone symbolem przenoszą wystarczająco wysokie napięcie elektryczne, aby stworzyć 
ryzyko porażenia prądem. Używaj wyłącznie wysokiej jakości fabrycznie przygotowanych kabli z zainstalowanymi 
wtyczkami jack ¼" TS. Wszystkie inne instalacje lub modyfikacje powinny być wykonywane wyłącznie przez 

wykwalifikowany personel techniczny.  
 
Ten symbol informuje o ważnych wskazówkach dotyczących obsługi i konserwacji urządzenia w dołączonej 
dokumentacji. Proszę przeczytać stosowne informacje w instrukcji obsługi. 
 
Uwaga! W celu wyeliminowania zagrożenia porażenia prądem zabrania się zdejmowania obudowy lub tylnej ścianki 
urządzenia. Elementy znajdujące się we wnętrzu urządzenia nie mogą być naprawiane przez użytkownika. Naprawy 
mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel. 
Uwaga! W celu wyeliminowania zagrożenia porażenia prądem lub zapalenia się urządzenia nie wolno wystawiać go 
na działanie deszczu i wilgotności oraz dopuszczać do tego, aby do wnętrza dostała się woda lub inna ciecz. Nie 
należy stawiać na urządzeniu napełnionych cieczą przedmiotów takich jak np. wazony lub szklanki. 
Uwaga! Prace serwisowe mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel. W celu uniknięcia 
zagrożenia porażenia prądem nie należy wykonywać żadnych manipulacji, które nie są opisane w instrukcji obsługi. 
Naprawy wykonywane mogą być jedynie przez wykwalifikowany personel techniczny. 

1. Proszę przeczytać poniższe wskazówki. 
2. Proszę przechowywać niniejszą instrukcję. 
3. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek ostrzegawczych. 
4. Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi. 
5. Urządzenia nie wolno używać w pobliżu wody. 
6. Urządzenie można czyścić wyłącznie suchą szmatką. 
7. Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych. W czasie podłączania urządzenia należy przestrzegać zaleceń producenta. 
8. Nie stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła takich, jak grzejniki, piece lub urządzenia produkujące ciepło (np. 
wzmacniacze). 
9. W żadnym wypadku nie należy usuwać zabezpieczeń z wtyczek dwubiegunowych oraz wtyczek z uziemieniem. Wtyczka 
dwubiegunowa posiada dwa wtyki kontaktowe o różnej szerokości. Wtyczka z uziemieniem ma dwa wtyki kontaktowe i trzeci 
wtyk uziemienia. Szerszy wtyk kontaktowy lub dodatkowy wtyk uziemienia służą do zapewnienia bezpieczeństwa 
użytkownikowi. Jeśli format wtyczki urządzenia nie odpowiada standardowi gniazdka, proszę zwrócić się do elektryka z prośbą o 
wymienienie gniazda. 
10. Kabel sieciowy należy ułożyć tak, aby nie był narażony na deptanie i działanie ostrych krawędzi, co mogłoby doprowadzić do 
jego uszkodzenia. Szczególną uwagę zwrócić należy na odpowiednią ochronę miejsc w pobliżu wtyczek i przedłużaczy oraz 
miejsce, w którym kabel sieciowy przymocowany jest do urządzenia. 
11. Urządzenie musi być zawsze podłączone do sieci sprawnym przewodem z uziemieniem. 
12. Jeżeli wtyk sieciowy lub gniazdo sieciowe w urządzeniu pełnią funkcję wyłącznika, to muszą one być zawsze łatwo dostępne. 
13. Używać wyłącznie produktu dodatkowego i akcesoriów zgodnie z zaleceniami producenta. 

14. Używać jedynie zalecanych przez producenta lub znajdujących się w zestawie wózków, stojaków, statywów, 
uchwytów i stołów. W przypadku posługiwania się wózkiem należy zachować szczególną ostrożność w trakcie 
przewożenia zestawu, aby uniknąć niebezpieczeństwa potknięcia się i zranienia. 

15. W trakcie burzy oraz na czas dłuższego nieużywania urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. 
16. Wykonywanie wszelkich napraw należy zlecać jedynie wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Przeprowadzenie przeglądu 
technicznego staje się konieczne, jeśli urządzenie zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób (dotyczy to także kabla sieciowego 
lub wtyczki), jeśli do wnętrza urządzenia dostały się przedmioty lub ciecz, jeśli urządzenie wystawione było na działanie deszczu 
lub wilgoci, jeśli urządzenie nie funkcjonuje poprawnie oraz kiedy spadło na podłogę. 

17. Prawidłowa utylizacja produktu: Ten symbol wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi 
odpadami domowymi, tylko zgodnie z dyrektywą w sprawie zużytego produktu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) 
(2002/96/ WE) oraz przepisami krajowymi. Niniejszy produkt należy przekazać do autoryzowanego punktu zbiórki 
zużytego produktu elektrycznego i elektronicznego. Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może wywołać 

szkodliwe działanie na środowisko naturalnej i zdrowie człowieka z powodu potencjalnych substancji niebezpiecznych 
zaliczanych jako zużyty produkt elektryczny i elektroniczny. Jednocześnie, Twój wkład w prawidłową utylizację niniejszego 
produktu przyczynia się do oszczędnego wykorzystywania zasobów naturalnych. Szczegółowych informacji o miejscach, w 
których można oddawać zużyty produkt do recyklingu, udzielają urzędy miejskie, przedsiębiorstwa utylizacji odpadów lub 
najbliższy zakład utylizacji odpadów.  


