UWAGI PRAWNE ORAZ PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
GWARANCJA I OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Niniejszy produkt objęty jest ograniczoną gwarancją, a pierwszy użytkownik ma prawo do szczególnych środków
naprawczych w sytuacji, gdy produkt nie spełnia warunków ograniczonej gwarancji. Odpowiedzialność producenta może
zostać ograniczona w większym stopniu w zależności od ustaleń w umowie sprzedaży.
W żadnym przypadku producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu powstałe w wyniku klęsk
żywiołowych, pożaru, wyładowań elektrostatycznych, niewłaściwego użytkowania, nadmiernego użytkowania,
zaniedbania, niewłaściwej obsługi czy instalacji, nieautoryzowanych napraw, modyfikacji czy zdarzeń losowych. W żadnym
razie producent nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przechowywanych na nośniku.
PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SZCZEGÓLNE, UBOCZNE LUB WYNIKOWE. RÓWNIEŻ W
WYPADKU WCZEŚNIEJSZEGO POINFORMOWANIA PRODUCENTA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
Odnośnie licencjonowanych materiałów licencjodawca/y ARCHOS nie zapewnia żadnych praw gwarancyjnych - wyrażonych
bezpośrednio lub w sposób dorozumiany - uwzględniając bez ograniczeń domniemane prawa gwarancyjne w zakresie
zachowania wartości rynkowej i przydatności w określonym celu. Licencjodawca/y ARCHOS nie gwarantuje, ani nie składa
żadnych oświadczeń w zakresie zastosowania czy skutków użytkowania licencjonowanych materiałów w kontekście ich
poprawności, dokładności, rzetelności czy innych aspektów. Całkowite ryzyko związane ze skutkami użytkowania oraz
działaniem licencjonowanych materiałów przeniesione zostaje na użytkownika końcowego. Wykluczenie domniemanych praw
gwarancyjnych jest niedopuszczalne przez prawodawstwo niektórych systemów. W związku z powyższym takie
wykluczenie nie odnosi się do każdego użytkownika.
W żadnym wypadku licencjodawca/y ARCHOS ani dyrektorzy licencjodawcy, jego pracownicy i agenci (zwa ni razem
licencjodawcami ARCHOS) nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, uboczne lub wynikowe
(również za utratę zysków z prowadzenia działalności, przerwę w prowadzeniu działalności, utratę danych biznesowych i
podobne) powstałe w wyniku użycia licencjonowanych materiałów, również w sytuacji, gdy licencjodawca ARCHOS zostanie
poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. Ze względu na fakt, że niektóre systemy prawne nie dopuszczają
możliwości wykluczenia lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody uboczne lub wynikowe, powyższe ograniczenia nie
mają zastosowania w stosunku do każdego użytkownika końcowego.
Proszę sprawdzić zawartą umowę sprzedaży w celu zapoznania się z obowiązującymi w danym przypadku prawami
gwarancyjnymi, środkami zaradczymi i ograniczeniem odpowiedzialności.
Ponadto, gwarancja nie dotyczy:
(1) Szkód lub problemów powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, nadmiernego użytkowania, zdarzeń
losowych, modyfikacji czy podłączenia nieodpowiedniego prądu lub napięcia.
(2) Produktów, w których stwierdzono nieuprawnioną ingerencję lub z uszkodzoną pieczęcią gwarancyjną czy
etykietą z numerem seryjnym.
(3) Produktów bez gwarancji lub etykiety z numerem seryjnym.
(4) Baterii ani innych materiałów eksploatacyjnych dostarczonych wraz lub wewnątrz sprzętu.
Użytkownik końcowy zobowiązany jest do używania niniejszego produktu wyłącznie zgodnie z jego pierwotnym
przeznaczeniem i nie ma prawa wprowadzać żadnych technicznych zmian, które mogłyby naruszyc prawa stron trzecich. Każda
modyfikacja w sprzęcie, oprogramowaniu czy obudowie produktu musi być uzgodniona z ARCHOS w formie pisemnej.
Wprowadzenie modyfikacji bez wcześniejszego uzgodnienia z ARCHOS na piśmie skutkuje całkowitą utratą praw gwarancyjnych.
W ramach umowy sprzedaży swoich produktów ARCHOS zobowiązuje się do zapewnienia dostępności części oraz
komponentów wymaganych do użytkowania i prawidłowego funkcjonowania swoich produktów. Dostępność ta
gwarantowana jest przez okres dwóch lat od momentu pierwszej sprzedaży detalicznej użytkownikowi końcowemu.
UWAGA - BATERIA JONOWO-LITOWA
Produkt posiadu baterię jonowo litową. Nie przekłuwać, nie otwierać, nie rozmontowywać ani nie używać w wilgotnym
i/lub powodującym korozję otoczeniu. Nie umieszczać, nie przechowywać, ani nie składować produktu w pobliżu
źródeł ciepła, w bezpośrednio nasłonecznionym miejscu, w wysokiej temperaturze, w pojemnikach pod ciśnieniem ani w
kuchence mikrofalowej. Nie wystawiać na działanie temperatur powyżej 60°C.
W razie wycieku baterii i kontaktu użytkownika z uwolnioną cieczą należy dokładnie przemyć miejsce kontaktu wodą oraz
natychmiast skontaktować się z lekarzem. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować wyciek kwasu z
baterii jonowo-litowej, rozgrzanie baterii i eksplozję, zapalenie się oraz wyrządzenie szkód.
OPTYMALIZACJA DZIAŁANIA BATERII

Nie zostawiać baterii podłączonej do ładowarki przed okres dłuższy niż tydzień. Niezastosowanie się do powyższego
zalecenia skutkuje przeładowaniem baterii i w rezultacie skróceniem jej żywotności.



Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, bateria stopniowo się rozładowuje, co oznacza konieczność jej
naładowania przed ponownym użyciem.
Należy odłączyć ładowarkę od źródła prądu na czas jej nieużywania.
Urządzenie zasilać wyłącznie za pomocą baterii ARCHOS.




OSTRZEZENIA I ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA
Aby zapobiec ryzyku wystąpienia porażenia prądem elektrycznym, urządzenie powinno być otwierane wyłącznie przez
wyszkolony personel. Przed otwarciem urządzenia należy je wyłączyć i odłączyć od sieci zasilania.

OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec ryzyku pożaru lub porażenia prądem elektrycznym nie wystawiać urządzenia na działanie wilgoci lub deszczu.
Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego. Kopiowanie płyt CD, przegrywanie plików muzycznych, wideo lub
zdjęć w celach sprzedaży lub innych komercyjnych stanowi lub może stanowić naruszenie praw autorskich strony trzeciej.
Materiały, dzieła sztuki i/lub prezentacje objęte prawami autorskimi mogą wymagać zgody na pełną lub częściową
reprodukcję. Należy zapoznać się z obowiązującymi w danym kraju i systemie przepisami prawa regulującymi reprodukcję oraz
użytkowanie takich materiałów.
BEZPIECZEŃSTWO
Ze względów bezpieczeństwa kierowca nie powinien samodzielnie obsługiwać urządzenia podczas prowadzenia pojazdu.
Należy zapoznać się z przepisami regulującymi użytkowanie urządzeń elektronicznych przez kierowcę pojazdu w
trakcie jazdy.
Gniazdo sieciowe powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne. Do izolowania od wejścia
AC, wyjmij wtyczkę kabla zasilającego.
Instalację oprogramowania ARCHOS należy przeprowadzić z należytą starannością
Upewnić się, czy urządzenie ARCHOS oraz towarzyszące akcesoria są odpowiednio zabezpieczone na czas ich
użytkowania w samochodzie. Unikać montowania urządzenia ARCHOS i akcesoriów w pobliżu punktów otwarci a
poduszek powietrznych. Nieodpowiednio zabezpieczony sprzęt znajdujący się w pobliżu strefy działania poduszki
powietrznej może wyrządzić szkody w momencie jej otwarcia.
Używając baterii i ładowarki, postępować ostrożnie i przestrzegać zaleceń bezpieczeństwa.





W urządzeniach ARCHOS stosować wyłącznie certyfikowane baterie i ładowarki ARCHOS. Użycie baterii i
ładowarki bez certyfikatu ARCHOS może skutkować poważnym uszkodzeniem urządzenia lub ciała
użytkownika.
Pod żadnym pozorem nie wrzucać baterii do ognia. W kwestii utylizacji zużytej baterii należy zapoznać
się z lokalnymi przepisami.
Pod żadnym pozorem nie umieszczać urządzenia ARCHOS wewnątrz lub na powierzchni urządzeń
emitujących ciepło, np. kuchenki mikrofalowej, tostera czy grzejnika. Ro zgrzana bateria może
eksplodować.
Nie zgniatać, ani nie dziurawić baterii. Unikać ekspozycji baterii na działanie wysokiego zewnętrznego
ciśnienia, które mogłoby doprowadzić do spięcia lub przegrzania.

Używać wyłącznie akcesoriów oznakowanych marką ARCHOS lub posiadających certyfikat ARCHOS.
Zastosowanie akcesoriów niekompatybilnych z systemem ARCHOS może spowodować uszkodzenie urządzenia.
Używając urządzeń ARCHOS, postępować z należytą ostrożnością.

Trzymać z dala od źródeł wilgoci. Narażenie na kontakt z wilgocią może spowodować poważne
uszkodzenie urządzenia. Nie dotykać urządzenia ARCHOS mokrymi rękoma. Szkody powstałe w wyniku
kontaktu urządzenia z wodą skutkują utratą gwarancji.

Nie używać ani nie przechowywać urządzeń w pomieszczeniach zakurzonych lub brudnych. Kontakt z
zabrudzoną powierzchnią może obniżyć jakość działania poszczególnych komponentów urządzenia.

Urządzenie ARCHOS jest kompleksowym produktem elektronicznym. Chronić przed upadkiem i
wstrząsami. Nie poddawać działaniu sił wynikających z gwałtownych ruchów.

Nie malować urządzenia. Kontakt z farbą może uniemożliwić lub ograniczyć funkcjonowanie
ruchomych elementów.

Kontakt urządzenia ARCHOS oraz dołączonej karty SIM (jeśli urządzenie korzysta z takiej technologii) z polem
magnetycznym generowanym przez inne urządzenia może wpłynąć na ich działanie. Nie stosować
obudów ani futerałów ochronnych, które izolują pole magnetyczne. Nie dopuścić do dłuższego kontaktu
urządzenia ARCHOS z polem elektromagnetycznym.

Naprawy urządzeń ARCHOS dokonywać mogą wyłącznie certyfikowani technicy ARCHOS.
Zlecenie przeprowadzenia napraw urządzenia ARCHOS osobom nieuprawnionym może skutkow ać
uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.
Unikać kontaktu z innymi urządzeniami elektronicznymi.
Urządzenie ARCHOS generuje sygnały o częstotliwości radiowej, które mogą zakłócać funkcjonowanie innych
urządzeń elektronicznych niedostatecznie lub niewłaściwie chronionych przed wpływem fal radiowych, np.
rozrusznik serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne lub inne urządzenia elektroniczne w domu lub w
samochodzie. Aby rozwiązać ewentualne problemy interferencji działania poszczególnych urządzeń, nal eży
skontaktować się z ich producentem.
Pozostałe przepisy bezpieczeństwa
Używając urządzeń ARCHOS, zawsze postępować z należytą ostrożnością Urządzenie należy utrzymywać w czystości
i chronić przed kurzem.
Nie wystawiać na działanie bardzo wysokich lub bardzo niskich temperatur.
Nie upuszczać na ziemię i nie rzucać urządzeniem.
Nie dopuścić do kontaktu urządzenia z zapalniczką do papierosów.
OCHRONA DZIECI: Urządzenie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie zezwalać dzieciom na
zabawę urządzeniem ze względu na ryzyko uszkodzenia lub wyrządzenia szkody przez dziecko sobie lub innym.
DEKLARACJA ZGODNOSCI Z WYMOGAMI FCC
Urządzenie zostało poddane badaniom, podczas których potwierdzono, iż spełnia wymogi ustalone dla urządzeń
cyfrowych klasy B zgodnie z postanowieniami zawartymi w części nr 15 przepisów FCC. Wymogi określono, aby
zagwarantować odpowiedni poziom ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w przypadku instalacji urządzeń w
budynkach mieszkalnych. Urządzenie generuje, wykorzystuje oraz może emitować do otoczenia fale radiowe.
Jeżeli urządzenie nie zostało zainstalowane i nie jest wykorzystywane zgodnie z zaleceniami, może powodować
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej i działaniu sprzętu elektronicznego. Nie ma jednak gwarancji, iż w
danym miejscu instalacji nie wystąpią zakłócenia. W przypadku wystąpienia szkodliwych zakłóceń powodujących
problemy w odbiorze telewizji lub radia, co można sprawdzić poprzez wyłączenie, a następnie włączenie
urządzenia, zaleca się wypróbowanie jednego lub więcej z poniższych rozwiązań:

Skierować antenę w inną stronę lub przenieść w inne miejsce.

Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.

Podłączyć urządzenie do wyjścia w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiorni k.

Poprosić o pomoc sprzedawcę odbiornika lub doświadczonego technika radiowo -telewizyjnego.
Aby zagwarantować ciągłą zgodność z normami, podmiot odpowiedzialny za taką zgodność zabrania
wprowadzania innych zmian i modyfikacji oprócz zmian przez niego wyraźnie określonych i zatwierdzonych pod
rygorem utraty certyfikatu zgodności. (Przykład - w celu połączenia komputera z urządzeniami peryferyjnymi
używać wyłącznie ekranowanych przewodów)
USA: - Urządzenie spełnia wymogi określone w części nr 15 przepisów FCC. Używanie ograniczone jest następującymi
dwoma warunkami:
(1) urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń oraz
(2) urządzenie musi funkcjonować również w przypadku wystąpienia zakłóceń ze strony innego urządzenia,
także takich, które powodują nieprawidłowe działanie.
- Oświadczenie FCC dot. ekspozycji na działanie promieniowania: Niniejsze urządzenie spełnia wymogi ograniczeń FCC
dotyczących ekspozycji na działanie promieniowania RF określonych w przypadku środowisk niekontrolowanych.
Nadajnik nie może być umieszczony, ani działać w tym samym miejscu, gdzie znajduje się inna antena lub nadajnik.
Kanada: - Używanie ograniczone jest następującymi dwoma warunkami:
(1) urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń oraz
(2) urządzenie musi funkcjonować również w przypadku wystąpienia zakłóceń ze strony innego urządzenia, także
takich, które powodują nieprawidłowe działanie.
WYŁADOWANIA ELEKTROSTATYCZNE (E5D)
Wyładowania elektrostatyczne mogą zakłócić normalne funkcjonowanie urządzenia. W takim przypadku, aby przywrócić
normalne funkcjonowanie urządzenia, należy je zresetować, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku
użytkownika. Podczas transmisji danych należy obchodzić się z urządzeniem ostrożnie i zapewnić otoczenie wolne od
ładunków elektrostatycznych.

UNIKANIE USZKODZENIA SŁUCHU
Urządzenie uwzględnia bieżące rozporządzenia w zakresie ograniczenia do bezpiecznego poziomu
wyjściowej mocy urządzeń audio. Korzystając z urządzenia w formie odtwarzacza audio poprzez zestaw
słuchawek ustawionych na wysoką głośność, użytkownik naraża się na ryzyko trwałego uszkodzenia
słuchu. Nawet jeśli użytkownik jest przyzwyczajony do słuchania przy wysokiej głośności, która
wydaje mu się normalna, w dalszym ciągu naraża się na ryzyko uszkodzenia słuchu. Zmniejszenie
głośności urządzenia do umiarkowanego poziomu umożliwia uniknięcie trwałego uszkodzenia
słuchu. Jeśli użytkownik doświadcza uczucia dzwonienia w uszach, powinien natychmiast
zmniejszyć poziom głośności lub całkowicie wyłączyć urządzenie.
OGRANICZENIA ŚRODOWISKOWE
Firma ARCHOS dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać przepisów ochrony środowiska. Wiąże się to z wprowadzeniem przez
nią całej gamy środków, których zastosowanie chroni środowisko, począwszy od procesu produkcji urządzenia aż do
momentu użytkowania go przez klientów i końcowej utylizacji.
Baterie: Jeśli produkt zawiera oddzielny zestaw baterii, należy je utylizować wyłącznie w przeznaczonych do tego punktach.
Produkt: Symbol skreślonego kosza na śmieci oznacza, że urządzenie podlega pod kategorię sprzętu
elektrycznego/elektronicznego. Produkty tego typu zawierają substancje, które są potencjalnie szkodliwe dla środowiska i
zdrowia człowieka. Z tego powodu nie należy wyrzucać urządzeń elektronicznych ARCHOS do standardowych koszy na
śmieci. Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej tego typu urządzenia należy utylizować w następujących miejscach:
- Punkty handlowe w przypadku zakupu podobnego produktu elektronicznego.
- Lokalne punkty zbiórki odpadów (punkty odbioru ścieków, punkty zbiórki posortowanych śmieci etc.) Postępując zgodnie z
powyższymi zaleceniami, użytkownik aktywnie uczestniczy w procesie odzysku i przetwarzania zużytego sprzętu
elektronicznego i elektrycznego, którego niekontrolowana utylizacja stanowi potencjalne zagrożenie dla środowiska
naturalnego oraz życia człowieka.
OCHRONA PRAW AUTORSKICH
Prawa autorskie ARCHOS « 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, reprodukowania, tłumaczenia
czy pomniejszania treści niniejszego dokumentu w części lub całości za pomocą jakichkolwiek mediów oraz w jakiejkolwiek
formie maszynowej umożliwiającej odtworzenie tych treści bez wcześniejszej pisemnej zgody ARCHOS. Wszystkie marki i
nazwy produktów stanowią zastrzeżone znaki towarowe należące do poszczególnych właścicieli. Specyfikacje produktów
podlegają zmianom bez konieczności powiadomienia. Dopuszcza się możliwość wystąpienia błędów i opuszczeń. Może się
zdarzyć, że zdjęcia i ilustracje nie będą zgodne z treścią. Zrzeczenie się gwarancji: w stopniu dopuszczalnym przez prawo
niniejszym wyklucza się gwarancję nienaruszania praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej wynikającego z
użytkowania produktu na warunkach innych niż określone powyżej.
UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO DOT. OPROGRAMOWANIA ARCHOS
PRZED ROZPOCZĘCIEM UZYTKOWANIA PRODUKTU ARCHOS NALEZY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI
UMOWY LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (EULA). „OPROGRAMOWANIE ARCHOS" (całe oprogramowanie
dystrybuowane łącznie ze sprzętem ARCHOS) JEST UDOSTĘPNIANE WŁAŚCICIELOWI URZĄDZENIA NA ZASADACH LICENCJI KUPUJĄC URZĄDZENIE, UŻYTKOWNIK NIE STAJE SIĘ JEDNOCZEŚNIE WŁAŚCICIELEM OPROGRAMOWANIA. KORZYSTAJĄC Z
OPROGRAMOWANIA ZAWARTEGO W URZĄDZENIU, UŻYTKOWNIK WYRAŹA ZGODĘ NA STOSOWANIE SIĘ DO POSTANOWIEŃ
NINIEJSZEJ UMOWY. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE JAKIEGOKOLWIEK POSTANOWIENIA UMOWY EULA, JEDNOCZEŚNIE
REZYGNUJE Z MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA. W TAKIM PRZYPADKU NALEŻY NATYCHMIAST SKONTAKOWAĆ SIĘ
ZE SPRZEDAWCĄ LUB BEZPOŚREDNIO FIRMĄ ARCHOS W CELU USTALENIA SPOSOBU ROZWIAZANIA POWSTALEGO PROBLEMU.
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PRZYZNANIE LICENCJI - Na mocy warunków zawartych w niniejszej umowie firma ARCHOS przyznaje użytkownikowi
niewyłączne prawo do korzystania z oprogramowania w urządzeniu marki ARCHOS. OPROGRAMOWANIE ARCHOS
może być używane wyłącznie w produktach ARCHOS, z którymi jest dostarczane.
TYTUŁ WŁASNOŚCI - Użytkownik nie posiada tytułu własności, praw własności, praw do tajemnic handlowych ani praw
własności intelektualnej do OPROGRAMOWANIA ARCHOS.
OGRANICZENIA - Użytkownik nie ma prawa zmieniać, deszyfrowywać, rozmontowywać, dekompilować i przeprowadzać
analiz inżynierii odwrotnej w stosunku do części lub całości OPROGRAMOWANIA ARCHOS poza zakresem
dopuszczalnym przez obowiązujące prawo.
PRAWA AUTORSKIE / WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA - OPROGRAMOWANIE ARCHOS chronione jest Międzynarodowymi i
Amerykańskimi Przepisami o Prawach Autorskich oraz międzynarodowymi przepisami dotyczącymi własności
intelektualnej.
BRAK GWARANCJI / OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
OPROGRAMOWANIE ARCHOS przekazywane jest na prawach licencji użytkownikowi, który będzie je używać na
własne ryzyko.

B.

Firma ARCHOS nie gwarantuje w sposób wyraźny ani domniemany poprawności, dokładności, rzetelności, przydatności
ani innych cech swojego OPROGRAMOWANIA do określonego celu.
C. W razie wystąpienia wad w OPROGRAMOWANIU ARCHOS podmiotem ponoszącym odpowiedzialność finansową lub
inną za przywrócenie produktu do oryginalnego funkcjonalnego stanu lub za inne działania wynikające z takich wad
JEST UŻYTKOWNIK, a nie firma ARCHOS.
D. W żadnym razie firma ARCHOS, jej filie, kadra kierownicza czy pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek
szkody, uwzględniając m.in. wszelkie straty lub inne szkody uboczne, pośrednie lub wynikowe powstałe na skutek
używania OPROGRAMOWANIA ARCHOS, również w sytuacji gdy firma ARCHOS została wcześniej poinformowana o
możliwości wystąpienia takich szkód. Ze względu na fakt, że niektóre systemy prawne nie dopuszczają możliwości
wykluczenia lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody, powyższe ograniczenia nie mają zastosowania w stosunku
do każdego użytkownika końcowego.
6. KOMPONENTY OBJĘTE LICENCJĄ - OPROGRAMOWANIE ARCHOS zawiera komponenty objęte licencją ARCHOS na
prawach, które mogą być nieuwzględnione w niniejszej umowie. Odnośnie licencjonowanych materiałów licencjodawca/y
ARCHOS nie zapewnia żadnych praw gwarancyjnych -wyrażonych bezpośrednio lub w sposób dorozumiany uwzględniając bez ograniczeń domniemane prawa gwarancyjne w zakresie zachowania wartości rynkowej i
przydatności w określonym celu. Licencjodawca/y ARCHOS nie gwarantuje, ani nie składa żadnych oświadczeń w
zakresie zastosowania czy skutków użytkowania licencjonowanych materiałów w kontekście ich
poprawności, dokładności, rzetelności czy innych aspektów. Całkowite ryzyko związane ze skutkami
użytkowania oraz działaniem licencjonowanych materiałów przeniesione zostaje na użytkownika
końcowego. Wykluczenie domniemanych praw gwarancyjnych jest niedopuszczalne przez
prawodawstwo niektórych systemów. W związku z powyższym takie wykluczenie nie odnosi się do
każdego użytkownika.
W Żadnym wypadku licencjodawca/y ARCHOS ani dyrektorzy licencjodawcy, jego pracownicy i agenci
(zwani razem licencjodawcami ARCHOS) nie ponoszą odpowiedzialności za szkody pośrednie, uboczne lub
wynikowe (również za utratę zysków z prowadzenia działalności, przerwę w prowadzeniu działalności,
utratę danych biznesowych i podobne) Powstałe w wyniku użycia licencjonowanych materiałów,
również w sytuacji, gdy licencjodawca ARCHOS zostanie poinformowany o możliwości wystąpienia
takich szkód. Ze względu na fakt, że niektóre sy stemy prawne nie dopuszczają możliwości wykluczenia
lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody uboczne lub wynikowe, powyższe ograniczenia nie mają
zastosowania w stosunku do każdego użytkownika końcowego.
7. BEZPRAWNE UŻYCIE - Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać OPROGRAMOWANIA ARCHOS do prowadzenia
działalności przestępczej, uwzględniając reprodukcję, przechowywanie i/lub dystrybucję materiałów
chronionych prawami autorskimi bez posiadania wyraźnej pisemnej zgody ich właściciela.
8. PRZENIESIENIE PRAW - Użytkownik ma prawo do trwałego przeniesienia własnych praw do
OPROGRAMOWANIA ARCHOS pop r zez przekazanie lub sprzedaż sprzętu ARCHOS innej stronie. W takim
przypadku użytkownik nie ma prawa do zacho w ania kopii oprogramowania, jego aktualizacji, wersji czy
dokumentacji, a strona, na rzecz której przeniesione zostały prawa do oprogramowania zobowiązuje się
do pisemnej akceptacji wszystkich warunków zawartych w umowie EULA.
9. ROZWIĄZANIE UMOWY - Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę w dowolnym czasie, co oznacza jednoczesne
zaprzestanie korzystania z OPROGRAMOWANIA ARCHOS. W tym celu należy zniszczyć wszystkie
oryginały i kopie oprogramowani a ARCHOS oraz dołączoną dokumentację. Firma ARCHOS służy pomocą
podczas usuwania swojego oprogramowania z urządzenia po otrzymaniu pisemnej prośby od użytkownika.
Niniejsza licencja wygasa automatyczne (bez powiadomienia ze strony ARCHOS) w przypadku naruszenia
któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy.
10. ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ UMOWY - Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy zostanie
w świetle obowiązującego prawa uznane za nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie
wykonalne w stopniu dopuszczalnym przez prawo i będzie traktowane jako rozdzielne w stosunku do
pozostałych postanowień umowy.
PRAWO WŁAŚCIWE - Niniejsza umowa licencyjna podlega przepisom prawa francuskiego. W przypadku
wątpliwości dotyczących treści Umowy licencyjnej użytkownika końcowego prosimy o kontakt pod adresem:
ARCHOS SA., Legal Department, 12 rue Ampere, 91430 lgny, Francja.
Powyższa informacja podlega okresowym aktualizacjom. Aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej
ARCHOS.
Środki związane z bezpieczeństwem

Korzystanie z telefonów jest zabronione w niektórych miejscach i sytuacjach, takich jak statki
powietrzne, szpitale, stacje benzynowe i niektóre garaże. Bezwzględnie należy zatem stosować się w
sposób ścisły do instrukcji bezpieczeństwa obowiązujących w da nej sytuacji i wyłączyć telefon, gdy jest
to konieczne.

Dodatkowo, celem uniknięcia ryzyka interferencji, osobom ze wszczepionymi urządzeniami
elektronicznymi (rozruszniki serca, pompy insulinowe, stymulatory nerwów itp.) nie wolno zbliżać



telefonu na odległość mniejszą niż 15cm od implantu i korzystać z urządzenia wyłącznie po przeciwnej
stronie ciała.
Prowadzenie rozmowy podczas jazdy, nawet z użyciem urządzeń dopuszczonych prawem, stwarza
zagrożenie. Wskutek rozproszenia uwagi spowodowanej rozmową wzrasta ryzyko spowodowania
wypadku. Stąd też prowadzenie rozmowy podczas jazdy jest niezgodne z prawem, a zestawów
głośnomówiących nie należy uważać za rozwiązanie problemu.

Optymalna praca telefonu
Urządzenia elektroniczne i medyczne. Wszystkie telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia potencjalnie
wpływające na działanie urządzeń elektronicznych.

Nie korzystać z telefonu bez pozwolenia, znajdując się w pobliżu sprzętu medycznego. Należy
skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia, czy działanie telefonu może zakłócić działanie własnego
urządzenia medycznego pacjenta.

Telefony komórkowe mogą wpływać na działanie niektórych aparatów słuchowych.

Użytkownicy implantów elektronicznych powinni zachować ostrożność i korzystać z telefonu po drugiej
stronie ciała.

Niewielkie zakłócenia mogą wpływać na prawidłowe działanie odbiorników telewizyjnych i radiowych,
komputerów itp.
Rozruszniki serca
Producenci rozruszników serca zalecają zachowanie minimalnej odległości 15cm między telefonem a
rozrusznikiem w celu uniknięcia potencjalnego zakłócenia działania rozrusznika. W tym celu należy przykładać
telefon do ucha po przeciwnej stronie ciała i nie nosić go w kieszeni koszuli.
Bezpieczeństwo podczas jazdy
Należy zapoznać się z przepisami ustaw i rozporządzeń dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych na
terytorium, na którym użytkownik prowadzi pojazd.
Połączenia awaryjne
Może się zdarzyć, że awaryjne numery telefonów nie będą dostępne we wszystkich sieciach. Użytkownik chcący
nawiązać takie połączenie nie powinien zatem polegać jedynie na swoim telefonie komórkowym. Szczegóły
można uzyskać od operatora.
Porady dotyczące zmniejszenia poziomu narażenia konsumentów na promieniowanie

Nawiązywanie połączeń w dobrych warunkach odbioru zmniejsza ilość emitowanego promieniowania. W tym celu
nie należy nawiązywać połączeń z podziemnych garaży ani podczas jazdy pociągiem lub samocho dem.

Połączenia należy nawiązywać, gdy telefon wskazuje najlepszy odbiór (maksymalny zasięg sieci).

Można korzystać z zestawu głośnomówiącego, nie należy jednak zbliżać telefonu do brzucha kobiet w
ciąży ani podbrzusza osób nastoletnich.
Środki ostrożności zalecane przez producenta

Unikać nawiązywania połączeń w podziemnych garażach, windach, podczas jazdy pociągiem lub samochodem
bądź w obszarach o słabym zasięgu.

Osoby z implantami elektronicznymi (rozruszniki serca itd.) powinny zachować odległość 15cm
między telefonem a implantem i korzystać z telefonu po przeciwnej stronie ciała.

Należy jak najczęściej korzystać ze słuchawek, zwłaszcza jeśli użytkownik korzysta z telefonów często lub
przez dłuższy czas.

Nie zbliżać telefonu do brzucha kobiet w ciąży ani podbrzusza dzieci i osób nastoletnich.

