Gyártó: Vitastiq d.o.o.
Ulica Grada Vukovara 271
HR-10000 Zágráb
Horvátország

Forgalmazó:
Biyovis Hungary Kft.
Tatár sor 6.
6000 Kecskemét
Magyarország

Tudj meg többet a www.vitastiq.hu weboldalon,
vagy lépj velünk kapcsolatba az info@vitastiq.hu e-mail
címen.
Információk a Vitastiq-ről:
Bluetooth
BLE (Bluetooth 4.0), 2.400 GHz-2.4835 GHz ISM sáv, PCB
antenna
Akkumulátor műszaki leírása:
Beépített újratölthető Li-ion akkumulátor. Modell: 14 500,
kapacitás: 800 mAh, feszültség: 3.7 V, 2.96 Wh
Normál töltéssel: töltési idő kb. 5.0 óra
Gyors töltéssel: töltési idő kb. 2.5 óra
Normál töltési feszültség: 4.2 V
Standard töltőáram: 0,375 A
Csak és kizárólag a Vitastiq készülékhez kapott kábellel
töltse a készüléket!
Ne hajlítsa vagy törje meg és/vagy ne okozzon kárt a
kábelben, mert ez áramütéshez vezethet vagy tüzet
okozhat.
Ne érintse meg nedves kézzel az USB kábelt, mert
áramütést okozhat. A hálózati csatlakozót soha ne a
hálózati kábelnél fogva húzza ki az aljzatból.
Az akkumulátorban van egy beépített védelmi áramkör.
A leselejtezett készülék nem kerülhet a háztartási
hulladékba!
Amennyiben a töltőkészülék használhatatlanná válik, a
törvény előírásai szerint minden felhasználó köteles a
háztartási hulladéktól elkülönítve
a legközelebbi gyűjtőállomáson leadni. Így biztosítható a
kidobott készülékek
szakszerű újrahasznosítása, és megelőzhető a környezet
károsítása.
Figyelmeztetések
Lithium-ion akkumulátort tartalmaz.
Ne dobja az akkumulátort tűzbe, vagy ne helyezze ki/ közel
nagy hőhöz.
Ne törje össze, ne szúrja át és ne égesse el a terméket.

Ne szerelje szét a terméket.
Soha ne szerelje szét a cellákat.
Az akkumulátort, kizárólag a termék forgalmazója
cserélheti ki, a felhasználónak tilos.
Óvintézkedések
Ne töltse az akkumulátort, amikor a hőmérséklet 0°C alatt
van, vagy 40°C felett van. Kerülje el az akkumulátor
mechanikai és elektronikai károsodásait. Tárolja
szobahőmérsékleten száraz környezetben (20-25°C).
Tartsa távol hőtől, és ne tegye ki hosszú ideig közvetlen
napsugárzásnak.
Karbantartás
Minden újratölthető akkumulátornak korlátozott
élettartama van, és idővel szervizelést igényel, vagy
újrahasznosításra kerül. Az akkumulátor élettartama
változhat annak függvényében, hogy hogyan használja a
Vitastiq készülékét. A Vitastiq akkumulátorát úgy
tervezték, hogy az eredeti kapacitás 80%-át megtartsa
500 teljes töltési ciklusig. A Vitastiq-et 3-6 havonta újra
kell tölteni ahhoz, hogy akkumulátor megtartsa a
teljesítményét, és hogy megelőzzük a túltöltés.
Megfelelőségi nyilatkozat- EU irányelvek
Vitastiq d.o.o. kijelenti, hogy a termék megfelel a RED
irányelv alapvető követelményeinek (2014/53/EU), ROHS
irányelvnek (2011/65/EU); Csomagolás és csomagolási
hulladékról szóló irányelvnek: (94/62/EC; 2004/12/EC,
2005/20/EC, 2013/2/EU) és az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékairól szóló
irányelvnek (2012/19/EU). Az EU megfelelőségi
nyilatkozatának másodlatát letöltheti a következő
honlapon: http://www.vitastiq.com/legal/compliance.
Megfelelőségi nyilatkozat- FCC
Vitastiq d.o.o. kijelenti, hogy a termék megfelel a FCC
szabályok 15. részével. Az FCC megfelelőségi nyilatkozat
példányát letöltheti a következő honlapon: http://
www.vitastiq.com/legal/compliance.

GARANCIA
Ezt a garanciát a Vitatiq d.o.o. állította ki. PIN:
78988318838, Ulica grada Vukovara 271, Zágráb,
Horvát köztársaság (VITASTIQ), mint a VITASTIQ
(“Termék”) termék gyártója, 2 azaz kettő évig
vállal garanciát a vásárlási dátumtól számítva, a
termék anyag és gyártási hibáira.
Ez a kettő év garancia garantálja a vevőnek, a
termék működését és az összes kellékeit, amit az
eredeti csomagolás tartalmaz, amennyiben a
vevő betartja a használati utasítás előírásait, az
oktatói anyagban leírtakat és rendeltetésszerűen
használja a készüléket.
A garancia időtartam alatt a VITASTQ köteles,
saját belátása szerint, saját költségére javítani (i)
a Terméket, vagy (ii) a vevőnek kicserélni új
Termékre.
A garancia, csak az Termék eredeti számlájával
együtt érvényes.
A garancia érvénytelen, abban az esetben, ha a
VITASTIQ megállapítja, hogy a Termékben
található hiba a következők miatt keletkezett:
- a Termék nem rendeltetésszerűen volt
használva
- külső tényezők miatt (rázkódás, ütés, kémiai
hatás, por, nedvesség, extrém hőmérséklet, hibás
elektromos hálózat, stb.)
- a Termék javítását/szétszerelését nem
licenccel rendelkező szolgáltató hajtotta végre, és
a terméket nem a használati útmutató alapján
vagy rendeltetésszerűen használták.
VITASTIQ nem téríti meg a vásárló keletkezett
kiadásait, ha a Termékjavítást a VITASTIQ-en
kívüli harmadik fél végezte el.
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