
Instrukcja obsługi

Mikrofon



Przeznaczenie
Mikrofon jest przeznaczony do użytku przez osobę rozmawiającą  
z użytkownikiem aparatów słuchowych. Mikrofon przesyła sygnał mowy  
bezpośrednio do aparatów słuchowych, umożliwiając użytkownikowi  
aparatów lepsze słyszenie rozmówcy.

Wprowadzenie
Z tej instrukcji dowiesz się, jak obsługiwać Twój nowy Mikrofon ConnectLine  
i jak o niego dbać. Przeczytaj uważnie całą instrukcję, z rozdziałem  
„Ostrzeżenia”  włącznie. Pomoże Ci to w pełni wykorzystać możliwości  
Mikrofonu ConnectLine.

Jeżeli masz pytania dotyczące użytkowania lub konserwacji Mikrofonu  
ConnectLine, skontaktuj się z protetykiem słuchu.

Na dole strony znajdziesz pasek menu, który ułatwi Ci poruszanie się  
po instrukcji.
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Instructions for use

Microphone

*Model zasilacza różni się
w zależności od kraju.
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Zawartość opakowania Opis produktu

Mikrofon

Zasilacz (ładowarka)

Smycz

Ta instrukcja

Wejście mikrofonu (głos)

Przycisk wł./wył.

Informacje 

Pokrowiec

Wskaźnik stanu  
(pomarańczowy)

Wskaźnik zasilania  (zielony)

Wejście mikrofonu  
(wykrywanie hałasu), 

nie zakrywać
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Do 15 metrów

Nieprawidłowy 
sposób noszenia

RozmówcaUżytkownik  
aparatu słuchowego

Uwaga: Mikrofon pracuje jednocześnie tylko z jednym Streamerem.

Mikrofon powinien być skierowany w stronę ust rozmówcy w odległości  
10-20 cm.

Przypięty Na smyczy

Działanie mikrofonu
Mikrofon przesyła głos rozmówcy wprost do aparatu słuchowego  
użytkownika.
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Złącze ładowania  
akumulatora (mini USB)

Stałe czerwone 
światło

Migające zielone 
światło

Stałe zielone  
światło

Słaby akumulator; 
pozostało maksymalnie 
20 minut pracy.

Ładowanie. W pełni naładowany  
po ok. 1,5 godziny;  
po pełnym naładowa-
niu można korzystać  
z mikrofonu przez  
5 godzin.

Ładowanie / wskaźnik zasilania
Aby naładować mikrofon, podłącz przewód zasilacza do złącza mini USB  
na spodzie mikrofonu.
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2. Mikrofon w trybie parowania

Uruchamianie

Parowanie / ustawienie wstępne (wymagane tylko raz)
1. Streamer Pro w trybie parowania

6 sek.6 sek.

Naciśnij i przytrzymaj przez 6 sekund 
przycisk wł./wył. mikrofonu, aż   
pomarańczowy wskaźnik zacznie  
szybko migać.

W trybie parowania pomarańczowy 
wskaźnik szybko miga.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wł./wył. 
u góry.

Przytrzymaj, aż wskaźnik zaświeci 
się niebieskim światłem.
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3. Mikrofon sparowany

1 min.

Odczekaj 1 minutę, aż pomarańczowy 
wskaźnik Streamera Pro i mikrofonu 
włączą się.



1716   Informacje    Uruchamianie    Obsługa    Ostrzeżenia    Informacje dodatkowe  

Obsługa

Naciśnij przycisk wł./wył. na górze, 
aż wszystkie wskaźniki z przodu i na 
górze zaświecą się, wskazując, że  
urządzenie jest włączone.

Naciśnij krótko przycisk wł./wył.

5 sek.

Uruchamianie / włączanie / wznawianie dźwięku  
z mikrofonu
1. Upewnij się, że Streamer Pro  
jest włączony

2. Uruchom/włącz mikrofon

Pomarańczowy wskaźnik wolno miga. Pomarańczowy wskaźnik Streamera Pro  
i mikrofonu świecą się.

3. Dźwięk z mikrofonu  
do Streamera Pro
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b. Wstrzymanie dźwięku ze Streamera Pro

Pomarańczowy  
wskaźnik mikrofonu 
wyłącza się.

Pomarańczowy wskaźnik na  
Streamerze Pro wyłącza się.

Naciśnij krótko 
przycisk mikrofonu 
na Streamerze Pro.

Pomarańczowy  
wskaźnik na 
Streamerze Pro 
wyłącza się.

Pomarańczowy wskaźnik mikrofonu 
wyłącza się.

Naciśnij krótko  
przycisk wł./wył.

Wstrzymanie dźwięku
a. Wstrzymanie dźwięku z mikrofonu
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(Świeci się zielony wskaźnik)

Wznawianie dźwięku ze Streamera Pro
1. Mikrofon musi być włączony 2. Włączenie dźwięku  

ze Streamera Pro
3. Dźwięk z mikrofonu do Streamera Pro

2 sek.

Po 2 sekundach włącza się  
pomarańczowy wskaźnik mikrofonu.

Naciśnij krótko 
przycisk  
mikrofonu na 
Streamerze Pro.

Pomarańczowy 
wskaźnik na  
Streamerze Pro 
miga powoli.
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Sprawdzanie dźwięku Wyłączanie mikrofonu

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sek., aż wyłączy się 
zielony wskaźnik.

Postukaj w górną część mikrofonu, aby sprawdzić,  
czy słychać dźwięk w aparacie słuchowym.
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Ostrzeżenia 

Ostrzeżenia

Prosimy o zapoznanie się z całą instrukcją 
przed rozpoczęciem korzystania z Mikro-
fonu ConnectLine. Zawarto w niej istotne 
informacje dotyczące właściwego  
i bezpiecznego używania mikrofonu.

Mikfrofon nie jest zabawką
• Mikrofon ConnectLine nie jest zabawką  

i powinien być przechowywany w miej-
scu niedostępnym dla dzieci lub kogokol-
wiek, kto mógłby połknąć jakiś element, 
czy też w inny sposób wyrządzić sobie 
krzywdę. Szczególną uwagę należy 
zwracać na małe części, aby nie zostały 
połknięte przez dzieci i nie spowodowały 
zakrztuszenia. W przypadku połknięcia 
elementu należy niezwłocznie zgłosić się 
do lekarza. 

Korzystanie w samolocie
• Nie należy korzystać z Mikrofonu 

ConnectLine na pokładzie samolotu bez 
wyraźnej zgody personelu pokładowego.

Aktywne implanty
• W przypadku tego typu implantów należy 

zachować ostrożność. Mikrofon  
ConnectLine wykorzystuje funkcję bez-
przewodowej transmisji. Trzymaj mikrofon 
w odległości co najmniej 15 cm od implan-
tu, np. nie noś mikrofonu w kieszonce na 
piersi. Zaleca się postępowanie zgodnie  
z wytycznymi producenta implantu,  
np. rozrusznika serca, dotyczącymi  
korzystania z telefonów komórkowych. 

• Jeżeli masz aktywny implant wszczepio-
ny do mózgu, skontaktuj się z producen-
tem urządzenia, aby uzyskać informacje 
na temat możliwych zakłóceń.

Nie można wystawiać mikrofonu  
na działanie wysokich temperatur
• Nigdy nie wolno wystawiać Mikrofonu 

ConnectLine na działanie wysokich 
temperatur, umieszczając urządzenie 
w piekarniku, kuchence mikrofalowej 
lub wrzucając do ognia. Istnieje ryzyko 
eksplozji i spowodowania poważnych 
obrażeń.

Czyszczenie 
• Firma Oticon zaleca regularne czyszcze-

nie za pomocą wilgotnej ściereczki nie 
zawierającej rozpuszczalników. 

• Nie zanurzaj Mikrofonu ConnectLine  
w wodzie ani w innych płynach.

Do ładowania można stosować jedynie 
sprzęt zgodny z normami UL/IEC
• Bezpieczeństwo ładowania akumulatora 

przez złącze USB zależy wyłącznie od 
sprzętu zewnętrznego. Gdy złącze USB 
jest podłączone do urządzeń zasilanych 
z sieci, muszą one być zgodne z normą 
UL lub z normami IEC 60950, IEC-60065, 
IEC-60601 lub równoważnymi normami 
bezpieczeństwa.

Korzystanie ze smyczy
• Jeśli w trakcie noszenia smycz zaczepi  

o coś, specjalny mechanizm spowoduje 
rozpięcie się smyczy. Dlatego nigdy nie 
należy samodzielnie skracać ani modyfi-
kować smyczy. Dzieci ważące mniej niż  
11 kg nie powinny używać smyczy. 
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Niebezpieczeństwo wybuchu
• Źródło zasilania mikrofonu nie ma wy-

starczającej energii, aby wywołać pożar 
w normalnych warunkach użytkowania. 
Mikrofon nie został jednak sprawdzony 
pod kątem zgodności z międzynarodo-
wymi normami dotyczącymi bezpieczeń-
stwa w warunkach zagrożenia wybu-
chem. Nie należy używać mikrofonu  
w miejscach, w których istnieje niebez-
pieczeństwo wybuchu.

Produkty zgodne z dyrektywą RTTE
• W przypadku korzystania z Mikrofonu 

ConnectLine na terytorium Norwegii 
wymagane jest, by w promieniu 20 km od 
centrum Ny-Aalesund nie odbywała się 
transmisja sygnału radiowego.

Rentgen, CT, MR, PET i elektroterapia
• Nie można nosić mikrofonu podczas 

badania rentgenowskiego, tomografii 
komputerowej, rezonansu magnetycz-
nego, badania PET, elektroterapii lub 
operacji. 

Ostrzeżenia 
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Karta gwarancyjna
Imię i nazwisko nabywcy:  ___________________________________________________

Wydana przez: ____________________________________________________________

Adres: __________________________________________________________________

Telefon:  _________________________________________________________________

Data zakupu: _____________________________________________________________

Okres gwarancji: _______________ Miesiąc: ___________________________________

Model: _______________________ Nr seryjny: _________________________________

Informacje dodatkowe

Gwarancja międzynarodowa
Producent urządzenia, firma Oticon,  
udziela pierwotnemu nabywcy  
ograniczonej rocznej gwarancji.

Niniejsza gwarancja obowiązuje od dnia 
nabycia urządzenia i jest ważna przez okres 
jednego roku kalendarzowego od tej daty.

W poszczególnych krajach może obowiązy-
wać rozszerzona gwarancja. Zapytaj prote-
tyka słuchu o szczegółowe informacje.

Co obejmuje niniejsza gwarancja
Wszelkie komponenty elektroniczne, które 
nie funkcjonują prawidłowo podczas  
normalnego użytkowania w okresie  
obowiązywania gwarancji w wyniku wad 
wykonania, produkcyjnych lub projek-
towych po zwróceniu do punktu zakupu 
zostaną wymienione lub naprawione bez 
pobierania opłat za części ani robociznę. 
Koszty transportu ponosi klient. W przy-
padku ustalenia, że naprawa jest niemoż-
liwa, całe urządzenie może zostać wymie-
nione na równorzędne za obopólną zgodą 
protetyka słuchu i klienta.
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Jeżeli Mikrofon ConnectLine wymaga 
naprawy na zasadach przewidzianych 
niniejszą gwarancją, zapakuj go starannie, 
aby uniknąć uszkodzeń w trakcie trans-
portu, i dostarcz do punktu zakupu. Dołącz 
szczegółowy opis problemu, który wystąpił, 
swoje imię i nazwisko, adres do fakturowa-
nia i wysyłki oraz numer telefonu.

Gwarancja nie narusza żadnych praw, które 
mogą mieć zastosowanie na mocy prze-
pisów krajowych regulujących sprzedaż 
towarów konsumpcyjnych. Firma prote-
tyczna, w której się zaopatrujesz, może 
ustalić zakres gwarancji przekraczający tę 
ograniczoną gwarancję. Aby uzyskać więcej 
informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Czego nie obejmuje niniejsza gwarancja?
Niniejsza roczna, ograniczona gwarancja 
nie obejmuje:
• Nieprawidłowego funkcjonowania  

wynikającego z niewłaściwego użytko-
wania, zaniedbania lub wypadku.

• Akcesoriów wymienionych w niniejszej 
instrukcji po upływie 90 dni od ich  
nabycia.

• Akumulatorów.
• Urządzeń podłączonych, instalowanych,  

regulowanych lub używanych w sposób 
niezgodny z podanymi instrukcjami.

• Odszkodowania za straty wynikłe z opóź-
nienia dostawy lub utraty urządzenia. 
Gwarancja obejmuje wyłącznie naprawy 
lub wymianę urządzenia. 

• Produktów uszkodzonych w transporcie, 
do momentu uzyskania przez wysyłają-
cego raportu spedytora i przekazania go 
gwarantowi.

Producent zastrzega sobie prawo do 
zmiany projektu lub konstrukcji każdego 
urządzenia w dowolnym czasie bez zobo-
wiązywania się do jakichkolwiek zmian  
w urządzeniach wcześniej zakupionych.  
Niniejsza gwarancja zastępuje wszelkie 
inne gwarancje wyrażone przez producen-
ta. Żaden przedstawiciel ani inna osoba nie 
jest w związku ze sprzedażą lub użytko-
waniem tego urządzenia upoważniona do 
podejmowania w imieniu producenta zobo-
wiązań innych niż przedstawione powyżej.
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Ważne informacje dodatkowe
Bezprzewodowy Mikrofon ConnectLine 
posiada nadajnik radiowy wykorzystujący 
technologię przeskoku częstotliwości  
w paśmie ISM 2,4 GHz. 

Maksymalna emitowana przez nadajnik 
moc nie przekracza poziomu 6 dBm; zasto-
sowano niewielką antenę PCB o uzysku 
kierunkowym nieprzekraczającym 2 dBi  
(dB w odniesieniu do anteny izotropowej 
lub wielokierunkowej).

Moc promieniowania mikrofonu  
ConnectLine jest niższa niż wartość mak-
symalna określona przez międzynarodowe 
normy emisji dla urządzeń dopuszczonych 
do długotrwałego użytku przez ludzi. Dla 
porównania, jest ono niższe niż promienio-
wanie z takich urządzeń, jak suszarki do 
włosów, golarki elektryczne itp. Mikrofon 

ConnectLine spełnia międzynarodowe nor-
my kompatybilności elektromagnetycznej. 

USA i Kanada
Ze względu na ograniczone rozmiary  
urządzenia szereg oznaczeń zgodności  
z odpowiednimi wymogami znajduje się  
w tym dokumencie.

Niniejsze urządzenie ma potwierdzone 
działanie zgodne z:

FCC ID: U28MIC110
IC: 1350B-MIC110

Niniejsze urządzenie jest zgodne z częścią 
15 przepisów FCC oraz z normami RSS do-
tyczącymi zwolnienia z posiadania licencji 
Ministerstwa Przemysłu Kanady.

Korzystanie z urządzenia podlega  
następującym warunkom:
Praca urządzenia nie może powodować 
szkodliwych zakłóceń. Urządzenie musi 
odbierać wszelkie zakłócenia, w tym zakłó-
cenia, które mogą być przyczyną niepożą-
danych działań.

Uwaga: To urządzenie zostało sprawdzone 
i uznane za zgodne z wymogami dotyczą-
cymi urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie 
z częścią 15 przepisów FCC. Wymagania 
te zostały opracowane, aby zapewnić odpo-
wiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach domowych. 
Urządzenie generuje, wykorzystuje oraz 
może emitować energię o częstotliwości 
radiowej i jeśli nie będzie zainstalowane 
oraz użytkowane zgodnie z instrukcją, 
może powodować szkodliwe zakłócenia  
w komunikacji radiowej. Jednak niezależnie 

od spełnienia wszelkich wymogów, nie ma 
gwarancji, że w pewnych warunkach zakłó-
cenia nie wystąpią w danej instalacji.

Jeżeli to urządzenie spowoduje zakłócenia 
w odbiorze radia lub telewizji, co można po-
twierdzić wyłączając i włączając urządze-
nie, użytkownik może spróbować skorygo-
wać zakłócenia na jeden lub kilka  
z podanych poniżej sposobów:

• Zmienić pozycję lub miejsce ustawienia 
anteny odbiorczej.

• Zwiększyć odległość między urządze-
niem i odbiornikiem.

• Podłączyć urządzenie do gniazdka  
w innym obwodzie niż ten, do którego 
podłączony jest odbiornik.

• Zasięgnąć rady dostawcy lub doświad-
czonego serwisanta sprzętu RTV.
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Utylizacja sprzętu 
elektronicznego musi 
być zgodna z lokalnymi 
przepisami.
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Firma Oticon deklaruje, że Mikrofon  
ConnectLine jest zgodny z istotnymi  
wymaganiami i innymi odpowiednimi  
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.  

Deklaracja zgodności jest dostępna w:

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Dania
www.oticon.global
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Ogólne warunki gwarancji
§1

Oticon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-133), al. Jana Pawła II 22, wpisana  
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 176148, numer REGON: 
01208630500000, numer NIP: 5260303881, kapitał zakładowy: 352 000,00 zł (dalej 
„Oticon Polska”), udziela gwarancji na produkty firmy OTICON A/S wskazane w niniejszej 
gwarancji i na zasadach w niej wskazanych. Firma Oticon Polska Sp. z o.o. oświadcza, iż 
produkty będące przedmiotem niniejszej gwarancji są urządzeniami przeznaczonymi do 
poprawy słyszenia dźwięków otoczenia.

§2
Firma Oticon Polska oświadcza, iż zapewnia zgodność oferowanych produktów  
z właściwościami określonymi w §1 oraz ich niewadliwość w okresie trwania gwarancji,  
rozumianą jako możliwość swobodnego użytkowania tych produktów zgodnie z ich  
przeznaczeniem opisanym w § 1.

§3
ust. 1 Okres gwarancji wynosi:

pkt. 1  30 miesięcy na aparaty indywidualne wewnątrzuszne;
pkt. 2  30 miesięcy na aparaty zauszne;
pkt. 3  24 miesiące na urządzenia systemu ConnectLine oraz pilota do  

aparatów słuchowych;
pkt. 4  30 miesięcy na systemy FM Oticon Amigo;
pkt. 5  3 miesiące na niedopasowanie obudowy aparatu wewnątrzusznego do anatomii 

ucha (np. uwieranie, poluzowanie, sprzężenia) wynikające ze zmiany budowy  
anatomicznej ucha. Gwarancja, o której mowa w niniejszym punkcie, jest  
niezależna od gwarancji, o której mowa w pkt. 1.

pkt. 6  3 miesiące na akcesoria wymienione w instrukcjach urządzeń systemów  
ConnectLine i FM Oticon Amigo;

pkt. 7  3 miesiące na część wymienioną w wyniku naprawy pogwarancyjnej,  
z wyjątkiem wzmacniacza, mikrofonu i słuchawki, na które gwarancja  
obowiązuje przez okres 12 miesięcy;

ust. 2  Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem wydania Kupującemu przedmiotu 
gwarancji, z zastrzeżeniem ust. 4.

ust. 3  Bieg terminu gwarancji w wypadku, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt. 7, rozpoczyna się  
z dniem wydania Kupującemu przedmiotu gwarancji, po wykonaniu naprawy  
pogwarancyjnej.
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ust. 4  Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji dostarczono uprawnionemu  
z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonano istotnych 
napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili  
dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli wymieniono 
część rzeczy, niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio do części wymienionej.  
W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego  
wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej 
korzystać.

ust. 5  Uprawnienia wynikające z niniejszego dokumentu przysługują tylko wobec produktów 
firmy OTICON A/S zakupionych jako fabrycznie nowe na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

§4
Firma Oticon Polska oświadcza, iż zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wady przedmiotu 
gwarancji ujawnionej w okresie gwarancji, o ile wada ta powstała  
z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej oraz nieodpłatnego usunięcia wady  
w przypadku, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt. 5.

§5
ust. 1  Firma Oticon Polska oświadcza, iż nieodpłatne usunięcie wady, o którym mowa w §4 

nastąpi w terminie:

pkt. 1  14 dni roboczych, począwszy od dnia dostarczenia przedmiotu gwarancji do 
serwisu*;

pkt. 2  31 dni roboczych, począwszy od dnia dostarczenia przedmiotu gwarancji do 
serwisu, gdy z powodu konieczności wykonania specjalistycznych napraw nie jest 
możliwa naprawa w kraju (brak właściwej elektroniki), lub gdy z powodu nie  
posiadania przez serwis niezbędnych do naprawy części zamiennych zaistnieje 
konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

ust. 2  W wypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, firma Oticon Polska powiadomi Kupującego  
na piśmie lub telefonicznie w terminie 10 dni od daty dostarczenia przedmiotu gwarancji 
do serwisu, o braku możliwości realizacji naprawy w terminie, o którym mowa  
w ust. 1 pkt. 1.

§6
ust. 1  Gwarancja nie obejmuje:

pkt. 1  uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania produktu niezgodnie  
z instrukcją;

pkt. 2  mechanicznych uszkodzeń, przykładowo: pęknięcia obudowy, urwania komory 
baterii, uszkodzenia potencjometru głośności, ułamania przycisku, pęknięcia 
płytki wzmacniacza na skutek upuszczenia, uszkodzenia gniazd wynikającego  
z użycia nadmiernej siły i in.;



4140   Informacje    Uruchamianie    Obsługa    Ostrzeżenia    Informacje dodatkowe  

pkt. 3  chemicznych uszkodzeń na skutek: zabrudzenia, zamoczenia, działania różnych 
kosmetyków (np. lakieru do włosów, żelu do włosów, szamponu i odżywki do 
włosów) oraz innych szkodliwych substancji (np. rozpuszczalnika, farby, lakieru), 
używania środków czyszczących innych niż przeznaczone do danych produktów 
lub czyszczenia produktów w sposób niezgodny z instrukcją;

pkt. 4  uszkodzeń spowodowanych zabrudzeniem wydzielinami (woskowiną, potem), 
kurzem lub pyłem, a w przypadku aparatu wewnątrzusznego, którego  
prawidłowe działanie zależy od regularnej wymiany filtrów ochronnych,  
uszkodzeń wynikających z używania aparatu bez filtru lub używania  
uszkodzonego bądź zużytego filtru. Wymiana filtrów powinna odbywać się  
zgodnie z zaleceniami, o których mowa w §9.

pkt. 5  sprzężeń powstałych z powodu nieszczelności obudowy aparatu  
wewnątrzusznego wynikających ze zmiany budowy anatomicznej ucha  
powstałych po okresie określonym w §3 ust. 1 pkt. 5;

pkt. 6  uszkodzeń powstałych w wyniku wylania lub korozji baterii, stosowania baterii 
innych niż zalecane przez producenta lub dystrybutora, o innym napięciu niż  
zalecane przez producenta lub dystrybutora lub przeznaczonych do innych 
urządzeń.

§7
Gwarancja nie obejmuje następujących elementów: filtru ochronnego, żyłki do  
wyjmowania aparatu z ucha, żyłki mocującej, rożka, dźwiękowodu, nasadki, baterii  
i akumulatorów.

§8
Kupujący zobowiązany jest do użytkowania produktu zgodnie z instrukcją wydawaną wraz  
z produktem, pod rygorem utraty uprawnień opisanych w niniejszym dokumencie.

§9
W przypadku zakupu aparatu słuchowego z filtrami ochronnymi, Kupujący zobowiązany jest 
do wymiany filtrów nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. 

§10
Kupujący traci uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji w wypadku:

pkt. 1  użytkowania produktu niezgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji lub 
instrukcji;

pkt. 2  wykonania naprawy samodzielnej lub w nieautoryzowanych punktach  
serwisowych, chyba że wada nie wynikała z takich czynności;

pkt. 3  wady wynikającej z celowego zniszczenia lub uszkodzenia produktu;
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pkt. 4  wady wynikającej z nieumyślnego zniszczenia lub uszkodzenia produktu.

§11
Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli:

pkt. 1  posiada wpisany numer seryjny zgodny z numerem na produkcie;
pkt. 2  posiada wpisany typ produktu;
pkt. 3  posiada wpisaną datę sprzedaży;
pkt. 4  posiada pieczątkę firmy i podpis sprzedającego;
pkt. 5  nie zawiera skreśleń lub poprawek dokonanych przez osobę nieuprawnioną.

§12
Produkty firmy OTICON A/S objęte są międzynarodową gwarancją na czas 12 miesięcy od 
dnia zakupu. 

§13
Przedmiotowa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień  
Kupującego wynikających z przepisów o niezgodności towaru z umową.

§14
W zakresie nieuregulowanym w przedmiotowej gwarancji mają zastosowanie przepisy  
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks Cywilny” (Dz. U nr 16, poz. 93, z 1971  
z późniejszymi zmianami), w szczególności o gwarancji oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 
2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

*)  Adres autoryzowanego serwisu produktów firmy OTICON A/S będących przedmiotem 
powyższej gwarancji: 
DGS Poland Sp. z o.o. 
ul. Lubieszyńska 42, Mierzyn 
72-006 Szczecin
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