
Obecné pokyny a upozornění 

Obecné pokyny 
Před použitím tohoto výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití a řiďte se pokyny a 
doporučeními v něm uvedenými. 
V případě používání výrobku jiným způsobem, než je uvedeno v tomto návodu, může dojít 
k nesprávnému fungování výrobku nebo k jeho poškození či zničení. 
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé používáním výrobku jiným 
způsobem, než je uvedeno v tomto návodu, tedy zejména jeho nesprávným použitím, 
nerespektováním doporučení a upozornění. 
Jakékoliv jiné použití nebo zapojení výrobku, kromě postupů a zapojení uvedených v návodu, je 
považováno za nesprávné a výrobce nenese žádnou zodpovědnost za následky způsobené tímto 
počínáním. 
Výrobce dále neodpovídá za poškození, resp. zničení výrobku způsobené nevhodným umístěním, 
instalaci, nesprávnou obsluhou či používáním výrobku v rozporu s tímto návodem k použití. 
Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné fungování, poškození či zničení výrobku důsledkem 
neodborné výměny dílů nebo důsledkem použití neoriginálních náhradních dílů. 
Výrobce neodpovídá za ztrátu či poškození výrobku živelnou pohromou či jinými vlivy přírodních 
podmínek. 
Výrobce neodpovídá za poškození výrobku vzniklé při jeho přepravě. 
Výrobce neposkytuje žádnou záruku na ztrátu nebo poškození dat. 
Zákazník je povinen si na vlastní náklady zajistit softwarové zabezpečení výrobku. Výrobce nenese 
zodpovědnost za škody způsobené nedostatečným zabezpečením. 
Zákazník je povinen si bezprostředně po instalaci změnit přístupové heslo k výrobku. Výrobce 
neodpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s užíváním původního přístupového hesla. 
Výrobce rovněž neodpovídá za náklady, které zákazníkovi vznikly v souvislosti s uskutečňováním 
hovorů na linky se zvýšeným tarifem. 

Nakládání s elektroodpadem a upotřebenými akumulátory 

Použitá elektrozařízení a akumulátory nepatří do komunálního odpadu. Jejich 
nesprávnou likvidací by mohlo dojít k poškození životního prostředí! 
Po době jejich použitelnosti elektrozařízení pocházející z domácností a upotřebené 
akumulátory vyjmuté ze zařízení odevzdejte na speciálních sběrných místech. 
Akumulátory nevhazujte do ohně, nerozebírejte ani nezkratujte. 

Poznámky k používání softwaru s otevřeným zdrojovým kódem (GPL) 

Tento produkt obsahuje částečně svobodný software, který je distribuován pod licencí GNU 
General Public License verze 1, verze 2 a verze 2.1. Uvolnění volného softwaru je "tak jak je" BEZ 
JAKÉKOLI ZÁRUKY a naší právní odpovědnosti. Seznam bezplatného softwaru a kopii licence, 
která se používá v tomto produktu, naleznete ke stažení na našich webových stránkách: 
http://www.alphatech.cz/centrum-kod--gpl.html 
Poskytujeme Vám tak úplnou strojově čitelnou kopii zdrojového kódu volného softwaru bez 
dodatečných nákladů. 
Kontaktujte nás na adrese: info@alphatech.cz 
Podrobné informace o přístupových heslech ke zdrojovému kódu pro open source software 
naleznete také na výše uvedeném odkazu. 
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