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Phoenix

INSTRUKCJA OBSŁUGI

 ― Wznoszenie się, lądowania i powrót za pomocą wciśnięcia przycisku 
 ― 6-osiowa stabiilizacja

 ― Tryb Headless
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WSTĘP
Dziękujemy za zakup drona BML Phoenix. Łatwa obsługa oraz doskonałe możliwości ma-
newrowania gwarantują prawdziwą zabawę podczas pilotażu.

Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz infor-
macjami dotyczącymi bezpieczeństwa i uwagami. W celu właściwej pracy z urządzeniem 
bądź na bieżąco z najnowszą wersją instrukcji, która jest dostępna na stronie internetowej: 
www.bml-electronics.com.

Błędy w druku zastrzeżone. Obrazki posiadają charakter informacyjny.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
1. Nie narażaj urządzenia na uderzenia, chroń przed jego upadkiem na ziemię i innym nie-

bezpieczeństwem powstania uszkodzenia mechanicznego. 
2.  Nie umieszczaj urządzenia w sąsiedztwie obiektów wytwarzających silne pole magnety-

zne, jak na przykład magnesy lub silniki elektryczne. Nie umieszczaj urządzenia również 
w sąsiedztwie obiektów emitujących silne fale radiowe, jak na przykład anteny. Silne pole 
magnetyczne lub fale radiowe mogą spowodować uszkodzenie kamery lub uszkodzenie 
wykonanych zapisów wizualnych lub dźwiękowych (w wersji z kamerą). 

3.  Nie narażaj urządzenia na wpływ wysokich temperatur ani bezpośredniego promienio-
wania słonecznego. 

4.  Nie narażaj urządzenia na deszcz lub nadmierną wilgotność. 
5.  Wykorzystuj jedynie karty Micro SD sprawdzonych marek. Karty pochodzące od niezna-

nych producentów nie gwarantują właściwego funkcjonowania miejsca zapisu danych 
(w wersji z kamerą).  

6.  Nie umieszczaj karty Micro SD karty w sąsiedztwie pola magnetycznego albo w miej-
scach powstawania silnej elektryczności statycznej (w wersji z kamerą). Tym samym 
unikniesz utraty zapisanych danych. 

7.  W razie gdyby doszło do przegrzania urządzenia, powstawania dymu lub podejrzanego 
zapachu, natychmiast odłącz urządzenie i zatrzymaj ładowanie.

8.  Podczas ładowania przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci. Kabel zasilający 
mógłby spowodować porażenie prądem elektrycznym lub uduszenie dziecka. 

9. Urządzenie ładuj pod stałym nadzorem. 
10.  Urządzenie przechowuj w chłodnym, suchem i niezapylonym miejscu. 

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
 - Dron
 - Pilot
 - Bateria
 - Kabel ładujący
 - Instrukcja obsługi
 - 4 ochraniacze śmigieł
 - Śrubokręt
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INSTALACJA KOMPONENTÓW
Karta SD karta (jedynie w modelu z kamerą)
Włóż kartę Micro SD do wejścia na kartę w dolnej części drona. 

Bateria
Vprowadzanie
Wprowadź baterię do tylnej 
części drona. 

Wyjmowanie
Unieś zabezpieczenie w tylnej części 
drona i wyjmij baterię.

OPIS DRONA
1. Ochraniacz śmigła
2. Śmigło
3. Przycisk włączania/wyłączania (przytrzymaj 2 sekundy)
4. Kamera (w przypadku wybranych modeli)
5. Silnik
6. Bateria
7. Moduł do unikania przeszkód
8. Golenie podwozia
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PANTONMA MICRO K90

Wonderful design and separated module will win player's favor.
High pixel and stable flying will bring much more entertainment.
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OPIS PILOTA
1. Sygnalizacja ładowania
2.  Fotografowanie – wciśnij, nagrywanie – przytrzymaj
3. Joystick obsługujący działanie
4. Tryb Headless
5.  Powrót w kierunku miejsca startu
6.  Wyłączanie/włączanie pilota
7.  Ruch w lewo/w prawo
8.  Joystick sterujący kierunkiem 
9.  Wznoszenie się/lądowanie (przytrzymaj 3 sekundy aby 

wyłączyć)
10.  Ruch do przodu/do tyłu
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Keys Introduction of K90 Remote Controller

Fantastic design and multifunction
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Specification of K90

●Quad copter

LWH：
Weight：
Max Flight Time：
Operating Temperature Range：
SD Card Types：
Battery Capacity：

195mm

195m
m

loosen the back cover with
a screwdriver, remove the
back cover.

Cover the back cover,
tighten the screw.

Install two "AAA" batteries.
according to the correct
polarity

Battery Installation

1.Charging indicator 
2.Short press to take photo/ long
 press to record video 
3.Left control stick(throttle lever)
   press the left control stick, and
   push the right control stick in any
   direction,the quadcopter will flip(3D) 
4.CF mode
5.One key to return 
6.Power switch 
7.Left/right turning trimmer
8.Right control stick（Press the
   stick down for speed switching） 
9.One key to launch/auto landing
  （long press to stop）
10.Forward/backward trimmer

195x195x44mm
Aprx 135g(Standard version)
7.5 MINS
0℃ to 40℃
4G Micro SD Card
380 mAh 

Wykrywacz przeszkód
1. Wprowadź czujnik do zagłębień na dolnej części drona. 
2. Włóż moduł do zagłębień.



3

Silnik
Montaż
1. Wprowadź kabel silnika do wejścia.
2. Włóż silnik do otworu.
3. Przymocuj goleń podwozia.
4. Dokręć śrubę golenia podwozia zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
5. Włóż klapkę silnika.
6. Dokręć śrubę klapki silnika zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

1
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Demontaż 
1. Odkręć śrubę w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara i zdejmij klapkę silnika.
2. Zdejmij klapkę silnika.
3. Odkręć śrubę golenia podwozia w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
4. Zdejmij goleń podwozia.
5. Wyjmij silnik.
6. Wyjmij kabel silnika z wejścia.
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Śmigła
1. Umieść śmigło na trzonie.
2. Zaciśnij śrubę w kierunku wskazówek zegara. 

UWAGA: Z myślą o prawidłowym działaniu konieczne jest wykorzystanie właściwego śmi-
gła do odpowiedniego silnika. Na każdym śmigle za pomocą litery zaznaczono, do którego 
silnika pasuje. 

A A

A B

B

Ochraniacz śmigła
Nasadź ochraniacze na wszystkie ramiona i zaciśnij śruby. 

Demontaż ochraniacza Montaż ochraniacza 

UWAGA: Kiedy dron w coś uderzy, skontroluj, czy ochraniacze i śmigła nie są uszkodzone 
lub zniszczone. Jeżeli występuje jakaś nieprawidłowość, przed kolejnym lotem należy je 
wymienić. 

ŁADOWANIE
Bateria
1. Wyłącz dron i wciśnij zabezpieczenie, aby wysunąć baterię. 
2. Wprowadź kabel zasilający do wejścia znajdującego się na baterii. 
3.  Podłącz konektor USB do zasilanego wejścia USB. Czerwona dioda podczas ładowania 

zgaśnie, a po naładowaniu ponownie się zaświeci. 
4. Wprowadź baterię do tylnej części drona.

Czas ładowania to mniej więcej 45 minut. Czas lotu 7–8 minut.

UWAGA: Urządzenie ładuj jedynie pod stałym nadzorem. 

Pilot
1. Odkręć śrubę klapki baterii na tylnej stronie i usuń klapkę.
2. Włóż dwie naładowane baterie AAA zgodnie z oznaczoną polaryzacją. 
3. Włóż klapkę na jej miejsce i dokręć śrubę. 

FUNKCJE LOTU
Łądzenie pilota z dronem
Przesuń joystick odpowiadający za obsługę mocy całkowicie w górę. Diody LED na dronie 
przestaną migać, a zaczną świecić - to znaczy, że pilot został połączony z dronem. Przy-
ciskiem służącym do wznoszenia się uruchomisz silniki, a przesuwając joystick obsługi 
lekko w górę spowodujesz wzniesienie się drona. 

Lot podstawowy
Lewy joystick odpowiada za obsługę wysokości i obracania, prawy za kierunek ruchu (do 
przodu, do tyłu, w lewo, w prawo).
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Lewy joystick 
Wznoszenie się

Opadanie

Obracanie 
w lewo

Obracanie 
w prawo

Stopniowy ruch do tyłu 

Stopniowy ruch w lewo

Prawy joystick 

Do tyłu

Doprzodu

Ruch 
w lewo

Ruch 
w prawo

Stopniowy ruch do przodu 

Stopniowy ruch w prawo

FUNKCJE SPECJALNE
Wykrywacz przeszkód
Kiedy czujnik wykrywa przeszkodę z odległości 1 m (w zależności od środowiska), dron 
zatrzyma swój ruch. Czujnik aktywuje się automatycznie na wysokości 1 metra nad ziemią. 
Czujnik nie gwarantuje uniknięcia wszystkich uderzeń, dlatego zawsze pamiętaj, aby nie 
lecieć zbyt blisko ludzi i zwierząt. 

1m

1m

1m 1m

UWAGA: Wykrywacz przeszkód działa tylko przy niskich prędkościach i dobrej widocznoś-
ci. Czujnik nie potrafi wykrywać szklanych powierzchni. Nejlepsze rezultaty osiąga przy 
wykrywaniu białych ścian. Kiedy wykrywacz pracuje, nie jest możliwe wykorzystywanie 
trybu headless ani przycisku powrotu w kierunku miejsca startu. 

Utrzymywanie wysokości
Jeżeli uruchomisz joystick do obsługi wysokości, dron będzie się unosił na stałej wyso-
kości.

Flip 
Unieś drona na wysokość co najmniej 2 metrów i wciśnij, a następnie przytrzymaj lewy 
joystick. Wówczas przesuń prawy joystick w dowolnym kierunku, a dron przewróci się w 
tym kierunku do góry nogami i z powrotem. 

UWAGA: Flip nie może być wykorzystany, jeżeli do drona podłączony jest wykrywacz 
przeszkód. Po jego usunięciu należy restartować drona i pilota. Flip nie będzie również 
działał w sytuacji, kiedy poziom naładowania baterii jest zbyt niski.

Przełączanie prędkości
Wciskając prawy joystick możesz dokonywać wyboru między niedużą (jeden sygnał 
dźwiękowy), średnią (dwa sygnały) i dużą (trzy sygnały) prędkością.

Powrót w kierunku miejsca startu
Wciśnij przycisk, a dron poleci ponownie do miejsca startu. Prawym joystickiem możesz 
regulować lot z powrotem w kierunku prawym lub lewym. Przesuwając prawy joystick w 
górę zatrzymasz powrót. Funkcję powrotu wykorzystuj jedynie w na wolnej przestrzeni 
przy bezwietrznej pogodzie. Nie można zagwarantować, że ta funkcja zawsze umożliwi 
prawidłowe naprowadzenie drona na właściwe miejsce - jej funkcjonowanie zale4.żne 
jest od warunków otoczenia. Podczas latania miej drona zawsze pod kontrolą i w zasięgu 
wzrotku - tak, aby możliwe było jego bezpieczne lądowanie. Wykorzystanie funkcji Powrót 
nie zwalnia z odpowiedzialności za spowodowane szkody lub urazy.

Tryb Headless
Włączanie
Po sparowania drona z pilotem wciśnij przycisk trybu headless. Pilot wygeneruje sygnał 
dźwiękowy, a diody LED na dronie zaczną migać. 

Wyłączanie 
Kiedy dron jest w trybie headless, wciśnij przycisk dla trybu headless. Pilot wygeneruje 
sygnał dźwiękowy, a diody LED zaczną świecić.

Ustawianie kierunku do przodu
Przed włączeniem trybu headless na-
leży ustawić kierunek do przodu. Skieruj 
drona tak, aby jego przednia stron była 
skierowana w tym samym kierunku, co 
twoja (1). Następnie przesuń oba joysticki 
w kierunku „lewy dół“ i przytrzymaj w tej 
pozycji 2 sekundy (2). Diody LED na dronie 
zamigają.

Obsługa w trybie headless
W trybie headless ruch do przodu jest kie-
runkiem domyślnym. Podczas obsługi stój 
zawsze w tym kierunku. Nie jest istotnne, w 
jakim kierunku następnie obrócisz drona - 
przesuwając prawy joystick do przodu, dron 
leci zawsze od ciebie, nawet jeżeli jest usta-
wiony w twoją stronę na przykład bokiem.

1 2

RADY:
1.  W celu jak najłatwiejszego latania w trybie headless należy uważnie ustawić kierunek do 

przodu, a przez cały okres lotu stać w jego kierunku i nie przemieszczać się. 
2.  Jeżeli dron porusza się w inny sposób, niż powinien, ukończ lot i ponownie dokonaj 

ustawień. 
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PARAMETRY
Dron

195mm

195m
m

Wymiary 195 x 195 x 44 mm

Waga 56 g

Długość lotu 7–8 minut

Temperatura eksploatacji 0 ˚C – 40 ˚C

Obsługa karty typu SD 4 GB Micro SD

Pojemność baterii 380 mAh

Pilot

94mm

62m
m

Wymiary 94 x 62 x 50 mm

Waga 57 g

Temperatura eksploatacji 0 ˚C – 40 ˚C

Pojemność baterii dwie baterie AAA

PROBLEMY I ICH ROZWIĄZANIA
Problem Przyczyna Rozwiązanie

Diody LED migają,  
a dron nie reaguje 

1.  Dron nie jest połączony z 
pilotem

2. Niski stan baterii

1.  Ponownie połącz  
z pilotem

2. Naładuj baterię

Śmigła się obracają,  
ale dron się nie unosi

1. Niski stan baterii
2. Śmigła są przeręcone

1. Naładuj baterię
2. Wymień śmigła

Dron silnie wibruje Śmigła są przeręcone Wymień śmigła

Dron nie potrafi zachować 
równowagi podczas lotu

1. Śmigła są przekręcone
2. Silnik jest uszkodzony

1. Wymień śmigła
2. Wymień silnik

Po uderzeniu dronem 
nie można sterować Żyroskop nie jest wyważony Restartuj drona

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
-  Używaj wyłącznie ładowarki dołączonej w zestawie podstawowym kamery. Użycie innej 

ładowarki może spowodować jej nieprawidłowe działanie i stanowić niebezpieczeństwo. 
-  Nie używaj ładowarki w miejscach o dużej wilgotności. Nie dotykaj ładowarki mokrymi 

rękami lub kiedy stoisz w wodzie. 
-  Jeśli używasz ładowarki do zasilania urządzenia lub ładowania baterii, zapewnij od-

powiednią wentylację jego otoczenia. Nie przykrywaj ładowarki papierem ani innymi pr-
zedmiotami, aby nie ograniczać jego chłodzenia. Nie używaj ładowarki, gdy znajduje się 
ona w torbie do przenoszenia. 

-  Ładowarkę podłączaj jedynie do odpowiedniego źródła zasilania. Wymagania dotyczące 
napięcia znajdują się na obudowie i/lub opakowaniu produktu. 

-  Nie używaj ładowarki z uszkodzonym przewodem. W przypadku uszkodzenia nie podej-
muj się jej samodzielnej naprawy! 

-  W razie nadmiernego nagrzewania urządzenia, natychmiast odłącz je od zasilania energii. 
- Urządzenie należy ładować pod nadzorem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W UŻYTKOWANIU LI-ION BATERII
-  Przed pierwszym użytkowaniem w pełni naładuj baterię.
-  W celu ładowania korzystaj wyłącznie z ładowarki, która jest przeznaczona do danego 

typu baterii.
-  Wykorzystuj standardowe kable do zasilania. W innym przypadku urządzenie mogłoby 

ulec uszkodzeniu.
-  W żadnym razie nie podłączaj do ładowarki baterii, która została mechanicznie uszkod-

zona lub posiada zniekształconą (wypukłą) powierzchnię. Baterii w takim stanie nie na-
leży już w ogóle wykorzystywać, ponieważ zagraża niebezpieczeństwem wybuchu.

-  Nie korzystaj z jakiegokolwiek uszkodzonego adaptera sieciowego lub ładowarki.
-  Ładowanie powinno przebiegać w temperaturze pokojowej. Nigdy nie ładuj przy tempe-

raturze niższej niż 0°C lub wyższej niż 40°C.
-  Chroń baterię przed upadkiem, nie przekłuwaj jej ani nie doprowadzaj do jej uszkodzenia 

w żaden inny sposób. Nie próbuj samodzielnie naprawiać uszkodzonej baterii.
-  Nie narażaj ładowarki ani baterii na oddziaływanie wilgoci, wody, deszczu, śniegu czy też 

innych opadów.
-  Nie pozostawiaj baterii w samochodzie, nie wystawiaj jej na światło słoneczne ani nie 

umieszczaj jej w pobliżu źródeł ciepła. Silne światło czy też wysokie temperatury mogą 
uszkodzić baterię.

-  Podczas ładowania nigdy nie pozostawiaj akumulatorów bez nadzoru. Zwarcie lub nad-
mierne naładowanie (akumulatora nieodpowiedniego do szybkiego ładowania, ładowa-
nego prądem o nadmiernym nasileniu lub podczas awarii ładowarki) może spowodować 
wyciek agresywnych substancji chemicznych, eksplozję, a w konsekwencji pożar!

-  W sytuacji, kiedy podczas ładowania baterii dojdzie do jej nadmiernego ogrzewania, na-
tychmiast odłącz baterię.

-  Ładowarka oraz zasilany akumulatro nie umieszczaj podczas ładowania na lub w okolicy 
przedmiotów łatwopalnych. Uwaga na zasłony, dywany, obrusy itd.

-  Jak tylko urządzenie jest w pełni naładowane, odłącz je ze względów bezpieczeństwa.
- Przechowuj baterię poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Nigdy nie próbuj rozebrać ładowarki ani baterii.
-  Jeżeli bateria jest wbudowana, nigdy nie próbuj rozebrać urządzenia, o ile nie zostało 

ustanowione inaczej. Jakakolwiek próba tego rodzaju wiąże się z ryzykiem uszkodzenia 
produktu, a w konsekwencji również utratą gwarancji.

-  Nie wyrzucaj zużytych lub uszkodzonych baterii do kosza, ognia czy urządzeń grzewc-
zych, ale przekaż ją do punktów zbioru niebezpiecznych odpadów.

KONSERWACJA URZĄDZENIA
-  Konserwacja urządzenia zapewni bezproblemowe działanie i zmniejszy niebezpieczeńst-

wo uszkodzenia. 
-  Chroń urządzenie przed nadmierną wilgocią i ekstremalnymi temperaturami oraz unikaj 

zbyt długiego wystawiania go na działanie bezpośredniego światła słonecznego lub si-
lnego światła ultrafioletowego. 

-  Chroń urządzenie przed upuszczeniem lub narażeniem na silne uderzenia. 
-  Nie wystawiaj urządzenia na działanie nagłych i dużych zmian temperatury. Mogłoby to 

spowodować nagromadzenie wilgoci wewnątrz urządzenia, a w rezultacie jego uszkod-
zenie. W przypadku nagromadzenia wilgoci, zaczekaj do całkowitego wyschnięcia urząd-
zenia przed jego użyciem. 

-  Powierzchnię ekranu łatwo zarysować. Nie dopuszczaj do kontaktu powierzchni ekranu 
z ostrymi przedmiotami. 

-  Nie podejmuj prób demontażu, naprawy ani modyfikacji urządzenia. Demontaż, modyfi-
kacje lub próba naprawy mogą spowodować uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji, 
a nawet obrażenia ciała oraz uszkodzenie własności. 

-  Nie przechowuj ani nie przenoś łatwopalnych cieczy, gazów lub materiałów wybuchowych 
w miejscu przechowywania urządzenia, jego części lub akcesoriów. 

-  Aby nie stwarzać okazji do kradzieży, nie zostawiaj urządzenia ani akcesoriów na widoku 
w pojeździe pozbawionym nadzoru. 

- Przegrzanie może spowodować uszkodzenie urządzenia.

POZOSTAŁE INFORMACJE
1) Symbol przekreślonego kontenera zamieszczony na produkcie lub w dokumentacji to-
warzyszącej oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy pozbywać się urządzenia 
elektrycznego lub elektronicznego wraz z odpadami komunalnymi. Produkt należy dostar-
czyć do odpowiedniego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przezna-
czonych do recyklingu w celu jego właściwej utylizacji. W miejscu zbiórki produkt zosta-
nie przyjęty bezpłatnie. Dzięki prawidłowej utylizacji tego produktu pomagasz zachować 
cenne zasoby naturalne oraz przeciwdziałasz potencjalnemu negatywnemu wpływowi na 
środowisko oraz ludzkie zdrowie, co może być skutkiem niewłaściwej utylizacji odpadów. 
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnymi władzami lub w najbliżs-
zym punkcie zbiórki. Pozbywanie się odpadów tego rodzaju w nieprawidłowy sposób jest 
zagrożone karą przewidzianą w odpowiednich przepisach państwowych. Informacja dla 
użytkowników, dotycząca utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w przypad-
ku zastosowania w przedsiębiorstwach i firmach): Szczegółowych informacje na temat 
prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, możesz uzyskać u swoje-
go sprzedawcy lub dostawcy. Informacja dla użytkowników dotyczącza utylizacji sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego w państwach spoza Unii Europejskiej: Powyższy symbol 
(przekreślonego kontenera) obowiązuje wyłącznie w Unii Europejskiej. Szczegółowe in-
formacje na temat prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego możesz 
uzyskać w swoim urzędzie lub u sprzedawcy urządzenia. Wszystko zostało określone za 
pomocą symbolu przekreślonego kontenera na produkcie, opakowaniu lub w dokumentacji 
towarzyszącej. 

2) Roszczenia gwarancyjne dotyczące urządzeń składaj w miescu zakupu. W przypadku 
problemów technicznych lub pytań, skontaktuj się ze sprzedawcą, który poinformuje cię o 
dalszym postepowaniu. Należy dotrzymywać zasady pracy z urządzeniami elektrycznymi, 
a zasilający przewód elektryczny podłączać tylko do odpowiednich gniazdek elektrycz-
nych. Użytkownik nie jest upoważniony do demontowania urządzenia ani wymiany jakiej-
kolwiek jego części. Przy otwarciu lub usunięciu osłon grozi niebezpieczeństwo porażenia 
prądem elektrycznym. Niewłaściwy montaż urządzenia i jego ponowne połączenie może 
również spowodować porażenie prądem elektrycznym. 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Spółka Vohire s.r.o. niniejszym oświadcza, że wszystkie urządzenia BML są zgodne z pod-
stawowymi wymaganiami i pozostałymi odpowiednimi regulacjami Dyrektywy 2014/53/
EU. Produkty są przeznaczone do sprzedaży w Niemczech, Republice Czeskiej, na Słowac-
ji, w Polsce, na Węgrzech oraz w dalszych krajach UE. Okres gwarancyjny na produkty to 24 
miesiące, jeżeli nie zostało ustalone inaczej. Deklarację zgodności można pobrac ze strony 
internetowej: www.bml-electronics.com/support/doc

 -  Pasmo częstotliwości (pasmach częstotliwości) w którym (w których) urządzenie pra-
cuje: 2446 MHz - 2481 MHz

 -  Maksymalny poziom mocy wysyłany w paśmie częstotliwości (w pasmach częstotli-
wości), w którym (w których) radiowe urządzenie działa: 10 dB

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
W przypadku produktów BML obowiązuje gwarancja związana z wadą produkcji. W pr-
zypadku podobnych wad jedynym obowiązkiem gwarancyjnym firmy Vohire s.r.o. jest 
naprawa lub wymiana wadliwego elementu lub produktu na odpowiadający element lub 
produkt wedle własnego uznania. Przebudowa, zmiana lub inna manipulacja z produktem 
niemożliwa do naprawy oznacza wykroczenie poza zakres gwarancji, również w przypad-
ku, kiedy w wyniku usterki, zaniedbania lub innej wady produktu dojdzie do jego utraty 
lub uszkodzenia. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku uszkodzenia wynikającego z 
użytkowania, wypadku lub zużycia. Firma Vohire s.r.o. nie ponosi żadnej odpowiedzial-
nośći za jakiekolwiek wypadki, zranienia, śmierć, straty lub inne następstwa związane z 
(lub wynikające z) wykorzystywania tego produktu. Firma Vohire s.r.o. w żadnym razie nie 
ponosi odpowiedzialności za przypadkowe lub umyślne szkody związane z (lub wynikające 
z) wykorzystywania tego produktu lub jakichkolwiek z jego elementów. Zwrot lub wymiana 
elementów zapasowych i/lub produktu może ponosić ze sobą konieczność opłat transpor-
towych, manipulacyjnych, kosztów wymiany i/lub kompletacji. 

UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL
Vohire s.r.o., 
Papírenská 180/1, Bubeneč, 160 00 Praha 6, Czech Republic.

Błędy w druku i zmiany informacji zastrzeżone!


