
Przenośna lampa błyskowa
HD610

Instrukcja obsługi

Uwagi dotyczące użytkowania.

Dziękujemy za zakup lampy Jinbei HD610.  Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne 
zapozanie się z niniejszą instrukcją obsługi. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu  
i w razie potrzeby przekazać innym osobom użytkującym tą lampę.

•	 Nie wolno użytkować lampy w pomieszczeniach, gdzie przechowywane są łatwopalne płyny i 
istnieje ryzyko, że mogą znaleźć się w kontakcie z lampą.

•	 Nie wolno użytkować lampy w miejscach o dużym zapyleniu, lub o wysokiej wilgotności.
•	 Nie wolno użytkować lampy w miejscach, gdzie występuje wysokie natężenie pól elektroma-

gnetycznych (np. w pobliżu transformatorów).
•	 Nie wolno dotykać palnika lampy i światła modelującego gołymi rękami.
•	 Do ładowania akumulatora nie należy używać innych zasilaczy, niż ten, który jest w zestawie z 

lampą HD610.
•	 Nie wolno korzystać z lampy w trakcie ładowania baterii.
•	 Należy zabezpieczyć lampę przed dostaniem się do środka metalowych przedmiotów, ciał 

obcych, itp.
•	 Nie obsługiwać lampy mokrymi rękami.
•	 Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw i przeróbek. W przypadku wystąpienia usterki 

należy skontaktować się ze sprzedawcą.
•	 Przed rozpoczęciem użytkowania lampy należy upewnić się, że została pewnie zamocowana na 

statywie, a przegub jest solidnie zablokowany.
•	 Nie wolno wyzwalać lampy w niewielkiej odległości od innych osób, zwierząt czy przedmio-

tów, gdyż może to spowodować poważne obrażenia, poparzenia, uszkodzenia wzroku i inne 
uszkodzenia.

1. bateria
2. fotocela i gniazdo synchro
3. blokada przegubu
4. szklana osłona palnika
5. gniazdo parasolki
6. blokada mocowania statywowego
7. palnik
8. lampa modelująca LED
9. przycisk TEST

10. pokrętło regulacji/przycisk OK
11. przyciski funkcyjne
12. - || -
13. - || -
14. - || -
15. włącznik zasilania/lampy modelującej
16. bateria
17. przycisk blokady baterii
18. ładowarka baterii

Opis lampy.



19. numer grupy GR
20. numer kanału CH: 00-15
21. energia błysku- TTL: ±3.0, M: 1.0-9.0, HSS: 

4.0-9.0
22. sygnalizacja zabezpieczenia przed prze-

grzaniem OH
23. stan uśpienia SLEEP

24. poziom naładowania baterii: 
100/75/50/25%

25. tryb pracy M/TTL
26. tryb pracy: NOR(normal)/HSS/FRE(freeze)
27. ikonka sygnału dźwiękowego
28. ikonka fotoceli
29. ikonka lampy modelującej

Montaż baterii.

1) Zamocować baterię, wprowadzając trzpienie pozycjo-
nujące na baterii w odpowiednie wyżłobienia w gnieździe 
baterii. Wsunąć baterię do końca, a następnie przycisnąć aż 
do zatrzaśnięcia blokady. 

wyżłobienie

trzpień

2) Wcisnąć przycisk blokady baterii, odchylić baterię do góry, 
a następnie wysunąć ją z gniazda.

3) Ładowanie baterii.
Czas ładowania baterii wynosi ok. 3h. Gdy bateria jest w pełni 
naładowana, kontrolka zmieni kolor z czerwonego na zielony.

Menu lampy.

Obsługa lampy.

Włączanie: wcisnąć przycisk POWER [15] na ok. 1.5s, aż wyświetlacz LCD się zaświeci.
Wyłączanie: wcisnąć przycisk POWER [15] na ok. 1.5s, aż wyświetlacz LCD zgaśnie.

Tryb TTL
1. Przyciskiem [11] przełączyć do MENU1, następnie przyciskiem [14] wybrać pomiędzy pracą 

bezprzewodową TTL-C, TTL-N, TTL-S lub TTL-F.
2. Włączyć tryb TTL przyciskiem [12].
3. Przyciskiem [13] wybrać sposób synchronizacji, NOR lub HSS.
4. Przyciskiem [11] przełączyć na MENU2, aby ustawić kanał CH i grupę GR. Powinny być ustawio-

MENU 1:
 - przełączanie pomiędzy trybami M/TTL. M(1.0-9.0) / TTL(±3.0)
 - przełączanie trybów błysku

  - normalny, temperatura barwowa błysku jest stała, 5500K±150K
  - HSS, synchronizacja z krótkimi czasami migawki do 1/8000s (Canon, Nikon, Sony)
  - zamrażanie błyskiem, czas trwania błysku max. 1/19000s

- tryb pracy bezprzewodowej
  TTL-C -  do Canona (TR-Q6C / TR-611)
  TTL-N - do Nikona (TR-Q6N / TR-612)
  TTL-S - do Sony (TR-Q6S)
  TTL-F - do Fuji (TR-Q6F)
  CH/GR - do wyzwalaczy Jinbei TR-A6II C/TR-A6II N/TR-V6
  TRS-V - do wyzwalaczy Jinbei TRS-V

MENU 2:
CH - wybór kanału, 00 - 15
GR - wybór grupy, A/B/C/D/E/F/G/H/I/J
ID - numer ID Canon RT może być ustawiony w zakresie 00 - 99/AU. Lampy studyjne i lampy reporter-
skie Canon będą się poprawnie synchronizować przy ustawieniu CH i ID jak w wyzwalaczu.

MENU3:
 - włączanie/wyłączanie sygnału dźwiękowego
 - włączanie/wyłączanie fotoceli
 - tryb pracy lampy modelującej: proporcjonalny  / niezależny 

MENU 4:
EasyCap  - funkcja EasyCap
 - włączona All 1 No. 1

 - wyłączona All 1 No. 1
All.1  - ilość grup w trybie maski, od AII2 do AII6
No.1  - numer grupy, do której przypisana jest lampa, od No.1 do No.6

MENU 5:
Delay  - funkcja Delay:
 - włączona - 00.00

 - wyłączona - 00.00
00.00  - ustawienie opóźnienia, od 00.00 do 30.00s



ne takie same wartości na lampie i wyzwalaczu TR-611/612.
5. Przyciskiem [11] wybrać MENU3.
6. Przyciskiem [12] można włączyć/wyłączyć sygnał dźwiękowy.
7. Krótkie wciśnięcie przycisku lampy modelującej [15] spowoduje włączenie/wyłączenie światła 

modelującego.
8. Przyciskiem [14] można wybrać tryb pracy lampy modelującej: PRO - proporcjonalny, lub 

niezależny z regulacją 1.0-9.0.
9. Zakres regulacji EV: ±3.0EV.
Regulacja z krokiem 1/10 EV: ustawić pożądaną wartość pokrętłem [10].
Regulacja z krokiem 1 EV: wcisnąć pokrętło [10], wartość FEC na wyświetlaczu zmieni kolor na zielo-
ny. Następnie ustawić pokrętłem potrzebną wartość.

Tryb M
1. Przyciskiem [11] przełączyć do MENU1, następnie przyciskiem [14] wybrać pomiędzy pracą 

bezprzewodową TTL-C, TTL-N, TTL-S lub TTL-F.
2. Włączyć tryb M przyciskiem [12].
3. Przyciskiem [13] wybrać sposób synchronizacji, NOR, HSS lub FRE.
4. Przyciskiem [11] przełączyć na MENU2, aby ustawić kanał CH i grupę GR. Powinny być ustawio-

ne takie same wartości na lampie i wyzwalaczu TR-611/612.
5. Przyciskiem [11] wybrać MENU3.
6. Przyciskiem [12] można włączyć/wyłączyć sygnał dźwiękowy.
7. Krótkie wciśnięcie przycisku lampy modelującej [15] spowoduje włączenie/wyłączenie światła 

modelującego.
8. Przyciskiem [14] można wybrać tryb pracy lampy modelującej: PRO - proporcjonalny, lub 

niezależny z regulacją 1.0-9.0.
9. Zakres regulacji mocy błysku: 1.0 - 9.0.
Regulacja mocy z krokiem 1/10: ustawić pożądaną wartość pokrętłem [10].
Regulacja mocy z krokiem 1: wcisnąć pokrętło [10], wartość mocy na wyświetlaczu zmieni kolor na 
zielony. Następnie ustawić pokrętłem potrzebną wartość.

UWAGI:
1. Tryb Freeze.
Tryb błysku Freeze jest dostępny tylko w trybie M.
Charakteryzuje się najkrótszym czasem błysku.

2. Zdalne sterowanie.
Gdy wybrany jest tryb TTL-C, TTL-N, TTL-S lub TTL-F, lampa może być wyzwalana tylko za pomocą 
wyzwalacza Jinbei TTL.
W trybie CH/GR lampa HD-610 może być sterowana przez wyzwalacz TR-V6 lub TR-V6II.
W trybie TRS-V lampa HD-610 może być sterowana przez wyzwalacz Jinbei TRS-V. 

3. Zabezpieczenie przed przegrzaniem.
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury wewnątrz lampy lampa przełącza się auto-
matycznie w tryb zabezpieczenia przed przegrzaniem - na wyświetlaczu pojawia się komunikat OH. 
W takim przypadku działanie lampy zostaje zablokowane do czasu, aż temperatura obniży się do 
akceptowalnego poziomu.

4. Zdjęcia seryjne.
Gdy aparat jest włączony w tryb zdjęć seryjnych, zakres regulacji mocy błysku zmienia się automa-
tycznie do 1.0 - 3.0. Sama lampa nie posiada wyodrębnionego trybu pracy zdjęć seryjnych i nie ma 
sygnalizacji pracy w tym trybie.

Zawartość zestawu.



Obsługa i konserwacja akumulatora litowego.

Aby móc długo i bezawaryjnie użytkować lampę HD610 
z akumulatorem, należy zastosować się do poniższych 
wskazówek.

1) Test pojemności baterii.
Wciśnięcie przycisku CHECK spowoduje wyświetlenie 
bieżącego stanu naładowania baterii:
4 segmenty: 100-75%
3 segmenty: 75-50%
2 segmenty: 50-25%
1 segment: 25-5%
0 segmentów: <5%

2) Nowy akumulator litowy (14,8V 6000mAh) przed rozpoczęciem normalnego użytkowania powi-
nien zostać sformatowany, tj. przejść 2-3 cykle pełnego rozładowania, a następnie naładowania do 
pełna.
Żywotność baterii szacowana przez producenta wynosi 300 cykli ładowania/rozładowania. W przy-
padku intensywnej eksploatacji baterii z czasem może wystąpić większa utrata pojemności.
Należy stosować tylko oryginalne baterie przeznaczone do lamp HD610.

2) Eksploatowanie urządzenia w otoczeniu o wysokiej lub niskiej temperaturze może znacząco 
skracać żywotność baterii. Optymalny zakres temperatur pracy to 15 - 25oC. Zbyt wysoka lub niska 
temperatura otoczenia może powodować sporadycznie wyłączanie się baterii. Przy temperaturach 
poniżej 0oC pojemność baterii będzie znacznie niższa, nawet jeśli bateria została w pełni naładowa-
na.

Nadmierne rozładowanie baterii może być przyczyną trwałej utraty pojemności, lub nawet uszko-
dzenia baterii. Lampa HD610 posiada wskaźnik poziomu naładowania baterii. Jeśli wskazywany jest 
poziom krytyczny, baterię należy naładować. Dalsza praca na rozładowanej baterii grozi jej trwałym 
uszkodzeniem.

Po zakończonej pracy z lampą należy odczekać ok. 10 minut, aż do ostygnięcia baterii, następnie 
naładować do pełna baterię, wyjąć z lampy i przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Przed wyjęciem baterii z lampy należy wyłączyć lampę i odłączyć przewód ładowarki.
W przypadku, gdy lampa nie jest używana przez dłuższy czas, należy pamiętać, aby doładowywać 
baterię do pełna co najmniej raz na 3 miesiące.

Obsługa i konserwacja lampy.
Przed pierwszym użyciem lampy należy dokładnie skontrolować, czy obudowa nie posiada śladów 
uszkodzeń mechanicznych, blokady przegubów i akcesoriów działają pewnie, a palnik i lampa 
modelująca nie są popękane, i nie mają śladów zabrudzeń. W przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek 
wad nie należy uruchamiać lampy przed ich usunięciem. W przypadku problemów niemożliwych do 
usunięcia samodzielnie, należy skontaktować się z dystrybutorem lampy lub sprzedawcą.

1. Lampę należy przechowywać w suchym miejscu. Po zakończeniu pracy należy przed spakowa-
niem odczekać aż do całkowitego ostygnięcia. Do przechowywania i transportu urządzenia najlepiej 
wykorzystywać załączoną do kompletu torbę. Jeśli lampa będzie pozostawać przez dłuższy czas 
nieużywana, należy wyjąć z niej baterię i odłączyć ładowarkę.

2. Palnik i lampa modelująca muszą być utrzymywane w czystości. W przypadku zabrudzenia należy 
je usunąć przemywając miękką czystą szmatką nasączoną alkoholem. Nie wolno dotykać palnika ani 
lampy modelującej bezpośrednio gołymi rękami. Przed wymianą palnika należy koniecznie wyłączyć 
lampę, wyjąć baterię i odczekać aż do całkowitego ostygnięcia palnika.

3. W przypadku, gdy lampa pozostaje nieużywana przez dłuższy czas, należy uruchamiać ją kilka razy 
w miesiącu, aby przeładować kondensatory i co za tym idzie, utrzymać je w dobrej kondycji.

4. W przypadku pracy przy wysokiej temperaturze otoczenia na elementach lampy może się groma-
dzić wilgoć. Po ustawieniu lampy należy odczekać kilkanaście minut, aż do usunięcia wilgoci.

5. Stosowanie innych lamp modelujących, niż podane w specyfikacji urządzenia, może spowodować 
skrócenie żywotności urządzenia.

6. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wody. Nie umiesz-
czać urządzenia w pobliżu źródeł otwartego ognia.

7. Obudowa i reflektor lampy mogą się w czasie pracy nagrzewać do wysokiej temperatury. Nie 
umieszczać w bezpośredniej bliskości lampy materiałów łatwopalnych.

8. Przed wymianą palnika, akcesoriów, lub naprawą lampy należy bezwzględnie wyłączyć zasilanie 
lampy i wyjąć baterię.

9. W czasie pracy z lampą należy zwrócić uwagę, alby żadne przedmioty nie blokowały otworów 
chłodzących rozmieszonych w obudowie lampy.

10. UWAGA! Palnik lampy błyskowej znajduje się pod wysokim napięciem zarówno w trakcie 
pracy lampy, jak i po jej wyłączeniu, ze względu na ładunek pozostający w kondensatorach! 
Dotknięcie palnika grozi porażeniem prądem, nawet ze skutkiem śmiertelnym!
W przypadku konieczności np. wyczyszczenia palnika, należy odczekać ok. 24h, do czasu 
samoistnego rozładowania kondensatorów. 

Najczęściej spotykane problemy i rozwiązania.
Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw i przeróbek lampy, gdyż grozi to porażeniem prądem 
elektrycznym, a także uszkodzeniem sprzętu i utratą gwarancji. W przypadku wystąpienia proble-
mów z działaniem lampy, należy przede wszystkim zapoznać się z poniższymi poradami, przed 
podjęciem decyzji o odesłaniu lampy do dystrybutora/serwisu.

1. Brak reakcji przy próbie włączenia lampy.
•	 Sprawdzić, czy bateria została prawidłowo zamontowana.
•	 Sprawdzić, czy bateria nie jest całkowicie rozładowana. Podłączyć do ładowania.
•	 Sprawdzić, czy bezpiecznik nie jest przepalony. W razie potrzeby wymienić na nowy o takich 

samych parametrach.
•	 Sprawdzić, czy palnik nie jest uszkodzony.

2. Lampa modelująca nie działa.
•	 Upewnić się, czy lampa modelująca została włączona (na wyświetlaczu LCD pojawi się odpo-

wiednia ikonka).

3. Lampa nie błyska.
•	 Wyzwolić błysk testowy przyciskiem na panelu lampy.



IMPORTER:

•	 Ustawić moc błysku na maksimum, wyzwolić błysk testowy.
•	 Sprawdzić, czy nie nastąpiło przegrzanie lampy (komunikat „OH” na wyświetlaczu).

4. Brak synchronizacji błysku.
Sprawdzić:
•	 czy odbiornik zdalnego wyzwalania jest włączony
•	 czy przewód synchro został podłączony poprawnie
•	 czy numer kanału transmisji w lampie i na wyzwalaczu jest ten sam
•	 czy bateria w nadajniku nie jest wyczerpana
•	 czy nadajnik został prawidłowo zamocowany na gorącej stopce aparatu.

Specyfikacja

typ HD610

kod produktu 1.02.011703

liczba przewodnia GN GN 80 przy 2m, ISO 100, czasza 55˚

max. energia błysku 600Ws

stabilizacja napięcia 1%

regulacja błysku tryb M: 1.0-9.0 ; tryb HSS: 4.0-9.0 ; tryb TTL: ±3.0EV

czas przeładowania 2,3s po pełnym błysku

tryby błysku M, TTL

tryby synchronizacji Normal, HSS, Freeze

czas trwania błysku (t0.5) NOR: 1/800s - 1/8000s
FREEZE: 1/800 - 1/19000s

temperarura barwowa NOR: 5500K ± 150K
FREEZE: 5500 ± 800K

lampa modelująca 20W LED, tryb proporcjonalny, niezależny

odbiornik bezprzewodowy 2.4GHz, wbudowany

kanały / grupy CH: 00-15 / GR: A/B/C/D/E/F

fotocela wbudowana

gniazdo synchro minijack 3.5mm

napięcie synchro 6.5V

bateria litowa, 14.8V, 6000mAh

zabezpieczenia zabezpieczenie przed przegrzaniem

USB mini USB do aktualizacji oprogramowania firmowego

masa 2.3kg, bez baterii

wymiary 355 x 117 x 195mm

automatyczne wyłączenie po 60 minutach, uśpienie po 10 minutach

wydajność baterii do 450 błysków przy pełnej mocy

żywotność baterii 300 cykli (do 80% pojemności)

temperatura pracy 0˚ - 40˚C

UWAGA: Instrukcja powstała na podstawie danych dostarczonych przez producenta.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez informowania o tym 
klientów.



ZASADY I WARUNKI GWARANCJI
  Przed rozpoczęciem użytkowania lampy prosimy o dokładne przeczytanie poniższych warunków gwarancji ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na zasady bezpieczeństwa. 
Instrukcję należy przechowywać tak, aby nie uległa zniszczeniu lub zagubieniu.
Przy przekazywaniu lampy innemu użytkownikowi należy przekazać niniejszą instrukcję. 

Zasady bezpieczeństwa:
1. Lampa przeznaczona jest do użytku amatorskiego i może być obsługiwana jedynie po zapoznaniu się  z 

niniejszymi zasadami bezpieczeństwa.
2. Wewnętrzne obwody elektryczne lampy pozostają pod napięciem również po odłączeniu lampy od zasilania. 

Otwieranie obudowy lampy lub wszelkie inne ingerencje wewnątrz lampy mogą być wykonane tylko przez 
wyspecjalizowany personel techniczny.

3. Żarówka modelująca jak i palnik błyskowy rozgrzewają się do wysokiej temperatury, po wyłączeniu lampy 
należy poczekać co najmniej 10minut  aż wystygną, aby uniknąć oparzenia podczas demontażu akcesoriów 
montowanych na lampie (softboxy, czasze,...) 

4. Należy unikać kierowania wzroku na palnik błyskowy, gdyż bezpośredni błysk może spowodować uszkodze-
nie wzroku.

5. Przed montowaniem akcesoriów na lampie (czasze, softboxy, itp) należy wyłączyć lampę z zasilania.
6. Po użyciu lampy i zdjęciu akcesoriów powinno się założyć na lampę załączony do zestawu reflektor z dyfuzo-

rem, aby uniknąć uszkodzenia mechanicznego żarówki modelującej i palnika.
7. Lampa powinna być używana w pomieszczeniach wolnych od wilgoci, kurzu i pyłu, gdyż mogą one zakłócić 

działanie lampy lub ją uszkodzić.
8. Nie należy przenosić lampy przy włączonej żarówce modelującej lub nagrzanym palniku błyskowym. 
9. Nie należy stosować żarówek modelujących o mocy większej niż przewidziana dla danego typu lampy.
10. Lampę należy mocować na statywie zapewniającym dobrą stabilność z zamocowanymi do lampy akcesoria-

mi. Wskazówka: lampę z dołączonym softboxem należy zamocować na statywie w taki sposób, aby softbox 
znajdował się nad jedną z nóg statywu a nie pomiędzy nogami. Zapewni to maksymalną stabilność.

11. Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria zalecane przez dostawcę, przeznaczone do danego modelu 
lampy.

GWARANCJA
Firma ,,FREEPERS” ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź - sprzedawca, udziela gwarancji na zasadach okre-
ślonych w poniższym dokumencie.
1. Gwarancji udziela się wyłącznie konsumentom w rozumieniu Art.22 ustęp 1 Kodeksu Cywilnego 

na produkty zakupione na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Okres udzielonej gwarancji obejmuje 24 miesiące począwszy od dnia zakupu towaru.
3. Warunkiem dokonania naprawy w ramach gwarancji jest dostarczenie do serwisu lub na adres 

sklepu, w którym dokonano zakupu, reklamowanego towaru, oryginalnej karty gwarancyjnej, ko-
pii dowodu zakupu (paragon, faktura VAT, lub inny dowód zakupu) oraz danych teleadresowych.

4. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w danym produkcie.
5. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzętu wraz z wyposażeniem, z wy-

łączeniem części podlegających normalnemu zużyciu w toku prawidłowego użytkowania, oraz 
materiałów eksploatacyjnych.

6. Zgłoszenie reklamacyjne niespełniające warunków wynikających z punktów 1-5 skutkować 
będzie odesłaniem reklamowanego produktu na koszt Zgłaszającego.

7. Kupujący jest zobowiązany wysłać reklamowane urządzenie niezwłocznie, nie później 
niż w ciągu 14 dni od wystąpienia usterki. W innym przypadku sprzedawca ma prawo nie 
uznać reklamacji.

8. Zalecane jest zarejestrowanie reklamacji na stronie https://fripers.pl/serwis/
9. Części eksploatacyjne podlegające normalnemu zużyciu podczas eksploatacji urządzenia (w 

szczególności: baterie, akumulatory, palniki lamp błyskowych, żarówki, bezpieczniki, kondensa-
tory) objęte są 6-miesięczną gwarancją rozruchową.

10. Nie udziela się gwarancji na użytkowanie sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, 
Gwarancją nie są objęte usterki spowodowane: uszkodzeniem mechanicznym (np. powstałe 

w wyniku przeciążenia, rzucania, łamania, wyginania, zalania, rozbicia, zapiaszczenia, itp) oraz 
niewłaściwą konserwacją.

11. Gwarancja traci swą ważność w przypadku stwierdzenia samowolnych przeróbek, usunięcia nu-
merów seryjnych z produktu czy ingerencji osób nieupoważnionych do wykonywania napraw.

12. Każda lampa ma naklejoną w widocznym dla klienta miejscu plombę gwarancyjną. Uszkodze-
nie jej bądź zerwanie prowadzi do utraty gwarancji!

13. W ramach gwarancji zapewnia się bezpłatne usunięcie usterek wynikających z wad materiało-
wych oraz błędów produkcyjnych.

14. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji i powiadomienie o tym klienta, licząc od daty 
dostarczenia sprzętu do sklepu.

15. Niniejsza gwarancja na zakupiony towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień 
kupującego wynikających z niezgodności towaru z opisem.

16. Sprzęt podlega wymianie lub zwrotowi gotówki w przypadku stwierdzenia wady fabrycznej 
niemożliwej do usunięcia.

17. Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar na swój koszt do sprzedawcy, sprze-
dawca zobowiązuje się dostarczyć naprawiony towar na swój koszt do klienta

18. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za stratę potencjalnych zysków wynikłą w trakcie doko-
nywania naprawy reklamowanego towaru - nie może być ona powodem roszczeń skierowanych 
do gwaranta.

19. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty nadesłane do serwisu niewchodzące w 
skład zestawu (w szczególności: karty pamięci, baterie, akumulatory, żarówki, filtry).

20. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niezgodnego z przezna-
czeniem użytkowania, oraz wypadków z użyciem przedmiotu gwarancji.

21. Importer zapewnia serwis pogwarancyjny.
22. Niniejsza karta gwarancyjna ważna jest tylko w połączeniu z dowodem zakupu. Karta musi być 

wypełniona przy zakupie, przez pracownika punktu sprzedaży.

IMPORTER:

HD 610

pieczęć sklepunr seryjny data sprzedaży


