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LAMAX X10 Taurus
Wodoszczelna do 40 m

Natywne wideo 4K przy 30 fps
Fotografie w rozdzielczości 16 Mpix

WiFi
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Środki ostrożności
1.  Nie narażaj kamery na wstrząsy, chroń przed upadkiem oraz innymi możliwościami 

powstania mechanicznego uszkodzenia. 
2.  Kamery nie należy przechowywać w pobliżu obiektów wytwarzających silne pole mag-

netyczne, takich jak np. magnesy lub silnik elektryczny. Kamerę należy trzymać z dala od 
obiektów wysyłających silne fale radiowe, jak na przykład anterny. Silne pole magnetyc-
zne lub fale radiowe mogą spowodować uszkodzenie kamery lub uszkodzenie zapisów 
obrazowych czy dźwiękowych. 

3.  Nie narażaj kamery na wpływ wysokich temperatur oraz bezpośredniego promienio-
wania słonecznego. 

4.  Wykorzystuj wyłącznie wysokiej jakości karty Micro SDHC i SDXC ze wskaźnikiem 
prędkości co najmniej Class 10 UHS-I U1. Do rozdzielczości 4K 30fps (fps = klatki na 
sekundę) oraz 720p 240 fps zaleca się korzystanie z kart UHS-I U3. W przypadku kart 
o niższej prędkości może dojść do ograniczenia funkcjonalności kamery w niektórych 
trybach oraz rozdzielczościach, a tym samym do powstawania niepełnowartościowych 
nagrań.

5.  Nie umieszczaj karty Micro SD o pobliżu pola magnetycznego lub miejsc powstawania 
silnej elektryczności statycznej. Tym samym zapobiegniesz utracie zapisanych danych. 

6.  W razie gdyby podczas ładowania doszło do przegrzania urządzenia, powstawania 
kurzu lub podejrzanego zapachu, urządzenie należy natychmiast odłączyć od zasilania i 
zatrzymać proces ładowania. 

7.  Podczas ładowania kamerę przechowuj poza zasięgiem dzieci. Kabel zasilający może 
spowodować porażenie prądem elektrycznym lub uduszenie dziecka. Urządzenie należy 
ładować pod nieustannym nadzorem. 

8. Kamerę przechowuj w chłodnym, suchym i wolnym od kurzu miejscu. 

Wstęp
Dziękujemy za zakup kamery sportowej LAMAX X10 Taurus. W ten sposób zyskałeś nieza-
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wodnego codziennego kompana, któremu niestraszne są żadne wyzwania i który ofi-
aruje Ci wysokiej jakości zapis w natywnej rozdzielczości 4K przy trzydziestu klatkach na 
sekundę. W zestawie podstawowym znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria, 
dzięki czemu będziesz mógł w pełni korzystać z kamery natychmiast po rozpakowaniu. 
Życzymy Ci wielu niezwykłych momentów zarejestrowanych kamerą sportową LAMAX.

Kamera sportowa LAMAX X10 posiada następujące właściwości: 
-  Zawiera wbudowany ekran LCD 2“, dzięki któremu wybierzesz ten najbardziej odpowied-

ni do nagrywania kąt widzenia, a powstający materiał będziesz mieć zawsze pod kontrolą. 
-  Jest wyposażona w wodoodporną obudowę, która umożliwia zanurzenie do głębokości 

40 m. Nurkowanie i inne wodne sporty wzywają! 
-  Nagrywa wysokiej jakości wideo w trybach 4K 30 fps, 2,7K do 60 fps, Full HD do 120 fps 

oraz HD do 240 fps. 
- Obiektyw z szerokim kątem widzenia do 170°. 
- Wykonuje fotografie w rozdzielczości do 16 Mpix.
- Możliwość wyboru rozdzielczości wideo i foto.
- Możliwość tworzenia zapisu w trybie zdjęć poklatkowych i filmów poklatkowych. 
- Wybór trybu wykonywanych fotografii.
- Możliwość ustawienia ekspozycji foto i wideo.
- Możliwość wyboru trybu długości ekspozycji przy wykonywaniu zdjęć, jak i nagrywaniu
-  Szeroki wachlarz akcesoriów w zestawie podstawowym, dzięki którym będziesz mógł 

nagrywać wideo kiedykolwiek i gdziekolwiek. 
- Obsługa kart Micro SDHC i Micro SDXC o pojemności do 64 GB (zalecane karty U3).
- Możliwość połączenia USB oraz HDMI. 
- Wbudowane WiFi w celu połączenia z bezprzewodowymi urządzeniami. 
-  Możliwość nawiązania połączenia załączanego w zestawie pilota za pomocą Bluetooth,  

w który została wyposażona kamera Taurus.
- Intuicyjna obsługa, łatwe połączenie z PC albo inteligentnym urządzeniem mobilnym.
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Przyciski i funkcje kamery:
-  Przycisk Wł./Wył. –  ten przycisk znajduje się obok obiektywu i pełni zarówno funkcję  

„Zmiany trybów“
-  Przycisk „Wyzwalacz“ –  ten przycisk znajduje się na szczycie kamery i służy zarówno do 

włączania i wyłączania Wi-Fi (po dłuższym przytrzymaniu)
- Przycisk „W górę“
- Przycisk „W dół“

Wykorzystywanie kamery sportowej LAMAX X10 Taurus
1. Wprowadzanie karty Micro SDHC
Kartę Micro SDHC czy SDXC (zalecamy karty U3) możesz włożyć do lub wyjąć z wejścia na 
kartę Micro SD wtedy, kiedy kamera jest wyłączona i nie jest podłączona do komputera. 
Uwaga: Używaj markowych kart Micro SDHC lub SDXC. Karty producentów nieznanego 
pochodzenia nie stanowią gwarancji właściwego działania miejsca zapisu danych. 

2. Instalacja baterii
a)  Odblokuj zamknięcie na klapce w dolnej części kamery, a następnie wysuń klapkę w 

kierunku do zewnątrz. Wówczas powinny się otworzyć automatycznie. 
b)  Włóż baterię do otworu, kierując konektory do przodu - tak, aby znajdowały się po 

właściwej stronie. 
c) Ponownie zamknij drzwiczki i zamknij blokadę

3. Ładowanie
a)  Kamerę można ładować poprzez podłączenie do komputera lub za pomocą ładowarki 

sieciowej. 
b)  W samochodzie możesz ładować kamerę za pomocą ładowarki do zapalniczki samo-

chodowej. 
c)  Podczas ładowania możesz wykonywać nagrania lub zdjęcia (nie jest to możliwe w przy-

padku ładowania za pośrednictwem komputera). 
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d) Możliwe jest również ładowanie wyłączonej kamery.
Uwaga: Urządzenie powinno być ładowane pod nieustannym nadzorem. W razie gdyby 
doszło do przegrzania urządzenia, powstawania kurzu lub podejrzanego zapachu, 
urządzenie należy natychmiast odłączyć od źródła zasilania i zakończyć proces ładowania.

4. Włączanie i wyłączanie kamery
a)  Kamerę możesz włączyć, wciskając i przytrzymując przycisk „WŁ./WYŁ.“ przez około 3–5 

sekund. 
b)  Kamerę możesz wyłączyć, wciskając i przytrzymując przycisk „WŁ./WYŁ.“ przez około 3–5 

sekund. 

5. Przełączanie trybów i poruszanie się w menu
Wielokrotnie wciskając przycisk “WŁ./WYŁ.” możesz się przełączać między trybami nagranie 
wideo / aparat foto / galeria wideo / galeria foto / ustawienia.

6. Nagrywanie wideo
Przełącz kamerę do trybu “nagranie wideo” za pomocą przycisku “WŁ./WYŁ.”. O tym, że 
znajdujesz sie w trybie nagrywania wideo, poinformuje cię ikona kamery w lewym gór-
nym rogu. Aby rozpocząć nagrywanie, wciśnij przycisk “WYZWALACZ”. W lewym dolnym 
rogu wyświetli się animacja nagrywania i rozpocznie się odliczanie czasu nagrywania. Aby 
ukończyć nagrywanie, wciśnij ponownie przycisk “WYZWALACZ”. Przed uruchomieniem, 
jak i w trakcie nagrywania możesz włączyć lub wyłączyć dźwięk za pomocą przycisku  
“W GÓRĘ”. Poszczególne nagrania można w trakcie nagrywania zabezpieczyć wciskając  
przycisk “WŁ./WYŁ.”. Wówczas nigdy nie dojdzie do ich przepisania przy aktywowanej 
funkcji “Nagrywanie w pętli”.

7. Tryb aparatu fotograficznego
Przełącz kamerę do trybu “nagrywanie wideo” za pomocą przycisku “WŁ./WYŁ.”. O tym, że 
znajdujesz się w trybie aparatu fotograficznego poinformuje cię ikona aparatu fotograficz-
nego w lewym górnym rogu. Do wykonania fotografii dojdzie w momencie wciśnięcia pr-
zycisku “WYZWALACZ”, czemu towarzyszył będzie dźwięk przysłony oraz mignięcie ekranu. 
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Możliwości ustawień kamery sportowej X10 Taurus
Do menu ustawień można przejść kilkukrotne wciśnięcie przycisku “WŁ./WYŁ.”. Wybor 
poszczególnych ustawień można otworzyć za pomocą przycisku “WYZWALACZ”. Między 
poszczególnymi opcjami można przemieszczać się za pomocą przycisków “W GÓRĘ” i  
“W DÓŁ”. Do potwierdzania swojego wyboru służy przycisk “WYZWALACZ”, do anulowa- 
nia wyboru - przycisk “WŁ./WYŁ.” Opcje można potwierdzić wybierając kółko lub anulować 
za pomocą krzyżyka.
Uwaga: Kamera po rozładowaniu lub wyjęciu baterii, zapamiętuje tylko ustawienia funkcji, 
nie zapamiętuje ustawień godziny i daty. Jest to cecha konstrukcyjna kamery a nie usz-
kodzenie. Godzinę i datę, po rozładowaniu lub wyjęciu baterii, należy ustawić ponownie.

1.  Rozdzielczość wideo – zmiana rozdzielczości powstającego nagrania.
Uwaga: Rozdzielczość oznaczona „Super View“ powoduje rozciągnięcie widoku nagrań, 
które dzięki temu mogą w pełni wykorzystać stosunek stron 4:3. Wykonane nagranie jest 
bezpośrednio w kamerze rozciągane do stosunku 16:9, przy czym środkowa część obra-
zu zachowuje właściwy stosunek stron, a boki obrazu zostają rozciągnięte. To ustawienie 
jest odpowiednie do takich sytuacji, kiedy nagrywana akcja jest zogniskowana pośrodku 
obrazu, a dzięki temu rozciągnięte otoczenie nie stanowi przeszkody. 

2.  Rozdzielczość foto – zmiana rozdzielczości wykonywanych fotografii.
3.  Jakość wideo – zmiana jakości powstającego nagrania. Czym wyższa jakość, tym więcej 

szczegółów posiada nagranie. Zapis o niższej jakości zajmie mniej miejsca na karcie 
pamięci. 

4.  Jakość foto – zmiana jakości wykonanych fotografii. Czym wyższa jakość, tym więcej 
szczegółów posiada fotografia. Zdjęcia o niższej jakości zajmują za to mniej miejsca na 
karcie pamięci.

5.  Tryb standardowy – pozwala określić, czy po uruchomieniu kamery urządzenie zna-
jdzie się w trybie foto czy też wideo. 
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6.  Długa ekspozycja – tę funkcję możesz aktywować w sytuacji, kiedy wykonujesz zdjęcia 
w nocy. Im dłuższy ustawisz czas ekspozycji, tym więcej światła resztkowego wychwyci 
czujnik. Funkcja umożliwia wykonywanie efektownych zdjęć o zmroku/w nocy. 

7.  Stabilizacja – umożliwia stabilizację wideo podczas nagrywania (możliwe jedynie w 
niektórych rozdzielczościach).

8.  Podwójne pliki – aktywacja tej funkcji spowoduje zapisywanie dwóch plików wideo 
podczas tworzenia nagrania. Jeden z nich będzie posiadał pełną rozdzielczość w dow-
olnej ilości klatek na sekundę. Drugi plik będzie w niższej rozdzielczości przy 29 klatkach 
na sekundę. Można go później z łatwością odtworzyć na urządzeniach mobilnych, tel-
ewizorach itd. 

9.  Szybkie nagrywanie – po aktywacji tej funkcji kamera zacznie automatycznie wy-
konywać nagrania natychmiast po uruchomieniu. 

10. Data w nagraniu – ta możliwość aktywuje wyświetlanie daty i godziny w nagraniu. 
11.  Nagrywanie w pętli – ta opcja powoduje, że zapis jest dzielony na wybrane w ustawie-

niach odcinki czasowe.Po pełnym zapełnieniu karty najstarsze odcinki zaczną być 
zastępowane tymi najnowszymi. 

12.  Data na zdjęciu – ta możliwość aktywuje wyświetlanie daty i godziny na zdjęciu. 
13.  Film poklatkowy – po wyborze tej funkcji kamera zacznie wykonywać ujęcia w 

określonym interwale czasowym i umożliwi tworzenie atrakcyjnych przyspieszonych 
filmów.

14.  Samowyzwalacz – aktywacja tej funkcji spowoduje przedłużenie okresu między 
wciśnięciem przycisku „WYZWALACZ“ a wykonaniem fotografii w trybie foto. 

15.  Zdjęcia seryjne – kiedy funkcja jest aktywowana, kamera po jednokrotnym wciśnięciu 
przycisku “WYZWALACZ” wykona w niedużych odstępach czasu pożądaną ilość foto-
grafii.

16.  Opóźnione nagrywanie – po odłączeniu kamery od zewnętrznego źródła zasilania 
kamera nie wyłączy się od razu, ale kontynuuje nagrywanie jeszcze 30 sekund. 
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17.  Format TV – NTSC to amerykańska norma obrazu, natomiast PAL jest normą 
europejską. Najbardziej widoczna zmiana dotyczy liczby klatek na sekundę w nag-
raniu (np. przy NTSC/PAL 30 fps/25 fps lub 60 fps/50 fps). 

18.  Częstotliwość sieci – umożliwia wybór częstotliwości w zgodzie z częstotliwością 
dystrybuowanej energii (na kontynencie europejskim w sieci prowadzony jest prąd o 
częstotliwości 50 Hz, natomiast w Ameryce oraz części Azji jest to 60 Hz). 

19.  Wyjście TV – włączenie / wyłączenie wejścia do telewizji. 
20.  WiFi LED – włączenie / wyłączenie diody LED podczas nawiązywania połączenia za 

pomocą sieci WiFi. 
21.  Brzęczyk – włączenie / wyłączenie informacji dźwiękowej podczas wciskania przy-

cisków na kamerze. 
22.  Głośność mikrofonu – ustawienia głośności mikrofonu podczas nagrywania wideo. 
23.  Ostrość – wybór ostrości wideo / zdjęcia. 
24.  AWB – balans bieli. Można wybrać tryb balansu bieli przy wykonywaniu fotografii / 

nagrywaniu wideo w zależności od otaczającego oświetlenia. 
25.  Ekspozycja – umożliwia edycję ekspozycji w zależności od potrzeby. Ustawienia ek-

spozycji nagrania w przedziale -2 - +2 w stopniach rzędu 1/3.
26.  Scena – możliwość wyboru różnych scenerii w zależności od otaczających warunków. 
27.  Czas naświetlania – od tego ustawienia zależy, jak kamera wyliczy ekspozycję. Na 

podstawie ustawień można wybrać między naturalnym światłem w centrum obrazu 
(idealna do wyróżnienia jednego obiektu) a światłem w całym obrazie (jeżeli cała scena 
ma prezentować się dobrze). 

28.  Ustawienia czasu – możliwość ustawienia systemowego czasu kamery.
29.  Format daty – można ustawić w jakim formacie na zdjęciach / w nagraniach będzie się 

wyświetlać czas w przypadku aktywowanej funkcji. 
30.  Język – można zmienić język menu kamery.
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31.  Parowanie BT – możliwość uruchomienia Bluetooth i połączenia kamery ze specjal-
istycznymi urządzeniami obsługującymi Bluetooth (np. załączony pilot).

32.  WiFi – Włącza / wyłącza WiFi (można uruchomić 2-3 sekundowym przytrzymaniem wy-
zwalacza) – przy włączonym WiFi wyświetli się ikona sieci WiFi w prawym górnym rogu. 

33.  WiFi SSID – możliwość zmiany nazwy sieci kamery. 
34.  Hasło WiFi – możliwość zmiany hasła dostępu do sieci WiFi kamery. 
35.  Formatowanie – umożliwia formatowanie wprowadzonej karty. 

Uwaga: Formatując kartę utracisz wszystkie dane znajdujące się na karcie pamięci. 
36.  Ustawienia fabryczne – przywraca podstawowe ustawienia kamery. 
37.  Wyłączanie ekranu – po aktywowacji tej funkcji ekran wyłączy się automatycznie po 

upłynięciu wybranego okresu bezczynności lub nieprzerwanego nagrywania.
38.  Autom. wyłączanie – po aktywacji tej funkcji kamera wyłączy się automatycznie po 

wybranym okresie braku zarejestrowanej aktywności.

Aplikacja WiFi i parowanie kamery z telefonem
Kamerę X10 Taurus można sterować za pomocą aplikacji LAMAX CamApp 3.0, która jest 
do pobrania za darmo dla inteligentnych urządzeń z systemami operacyjnymi takimi jak 
Android oraz iOS (w sklepach Google Play oraz Appstore). 

Sposób parowania:
1.  Włącz WiFi na kamerze (2-3 sekundy przytrzymaj przycisk “WYZWALACZ” do momentu, 

aż włączy się WiFi), o czym poinformuje ikona w prawym górnym rogu. 
2.  Aktywuj WiFi na telefonie - na liście powinna się znajdować sieć X10TAURUS (o ile nazwa 

WiFi nie została zmieniona w ustawieniach kamery). Następnie podłącz się do sieci oraz 
wprowadź hasło „1234567890“ bez nawiasów (hasło jest aktualne pod warunkiem, że nie 
zostało zmienione w ustawieniach kamery).
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3.  Po pomyślnym połączeniu możesz uruchomić aplikację LAMAX CamApp 3.0 i sterować 
kamerą na odległość za pomocą swojego urządzenia inteligentnego.

Sterowanie na odległość
Kamerą można sterować na odległość za pomocą pilota zdalnego sterowania, który 
wchodzi w skład zestawu postawowego. Uwaga, pilot zdalnego sterowania nie jest wo-
doodporny. Kamerę można połączyć z pilotrem w następujący sposób:

1. W ustawieniach kamery wybierz możliwość parowania BT.
2. Potwierdź rozpoczęcie parowania BT.
3. Na pilocie wciśnij dowolny przycisk.
4.  Niebieska dioda na pilocie zdalnego sterowania poinformuje cię o pomyślnym na-

wiązaniu połączenia, a kamera oznajmi “Parowanie pomyślne”. Teraz możesz sterować 
kamerą za pomocą pilota.
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Zasady i ostrzeżenia
-  W trosce o swoje bezpieczeństwo nie obsługuj urządzenia podczas prowadzenia po-

jazdu. 
-  W celu właściwej obsługi produktu bądź na bieżąco z najnowszą wersją instrukcji obsługi, 

która jest dostępna do pobrania na stronie: http://lamax-electronics.com
- Błędy w druku zastrzeżone.

Zasady bezpieczeństwa
-  Wykorzystuj jedynie ładowarkę załączaną razem z urządzeniem. Korzystając z ładowarki 

innego typu możesz spowodować powstanie wady urządzenia lub wywołać inne 
zagrożenie. 

-  Nie korzystaj z ładowarki w środowisku o dużej wilgotności. Nigdy nie dotykaj urządzenia 
mokrymi rękoma ani kiedy stoisz w wodzie. 

- Urządzenie należy ładować pod nieustannym nadzorem. 
-  Przy zasilaniu urządzenia lub ładowaniu baterii pozostaw wokół ładowarki wystarczającą 

przestrzeń do cyrkulacji powietrza. Nie zakrywaj ładowarki papierami lub innymi przed-
miotami, które mogłyby ograniczyć jej możliwości chłodzenia. Nie wykorzystuj ładowarki, 
kiedy znajduje się w opakowaniu przeznaczonym do przenoszenia. 

-  Ładowarkę podłączaj do odpowiedniego źródła napięcia. Dane dotyczące napięcia 
znajdują się na powierzchni produktu lub na jego opakowaniu. 

-  Nie wykorzystuj ładowarki w przypadku jej widocznego uszkodzenia. W razie uszkodze-
nia nie próbuj samodzielnie naprawiać ładowarki! 

- W przypadku nadmiernego ogrzewania natychmiast odłącz urządzenie od źródła energii. 
- Urządzenie ładuj jedynie pod nieustannym nadzorem. 
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Konserwacja urządzenia
-  Zachowanie dobrego stanu urządzenia zapewni bezproblemową pracę oraz ograniczy 

niebezpieczeństwo uszkodzeń. 
-  Przechowuj urządzenie poza środowiskiem o wysokiej wilgotności czy temperaturze oraz 

nie narażaj go na wielogodzinne nasłonecznienie lub promieniowanie ultrafioletowe.
- Chroń urządzenie przed upadkiem ani nie narażaj go na silne uderzenia. 
-  Nie narażaj urządzenia na nagłe i znaczne zmiany temperatur. Mogłoby to spowodować 

kondensację wilgoci wewnątrz urządzenia, co groziłoby uszkodzeniem urządzenia. 
W razie gdyby doszło do kondensacji wilgoci, przed dalszym użytkowaniem pozwól 
urządzeniu całkowicie wyschnąć. 

- Powierzchnię ekranu łatwo jest zadrapać. Nie dotykaj jej ostrymi przedmiotami.
-  Pod żadnym pozorem nie czyść urządzenia, kiedy jest włączone. Do czyszczenia 

zewnętrznej powierzchni urządzenia używaj miekkiej niestrzępiącej się szmatki. Nie czyść 
ekranu papierowymi ściereczkami. 

-  Pod żadnym pozorem nie próbuj urządzenia rozbierać, naprawiać czy w jakikolwiek 
sposób ingerować w jego konstrukcję. W razie demontażu, zmian w konstrukcji lub ja-
kichkolwiek prób naprawy dochodzi do unieważnienia gwarancji, a jednocześnie może 
dojść do uszkodzenia urządzenia, a nawet do uszczerbku na zdrowiu użytkownika lub 
uszkodzenia mienia.

-  Nie przechowuj ani nie transportuj cieczy łatwopalnych, gazów lub innych materiałów 
wybuchowych w jednym miejscu z urządzeniem, jego komponentami lub akcesoriami. 

-  Aby zapobiec kradzieży, nie pozostawiaj urządzenia ani akcesoriów bez nadzoru na wi-
docznym miejscu w samochodzie. 

- Przegrzanie może uszkodzić urządzenie. 
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Pozostałe informacje
1) Symbol przekreślonego kontenera zamieszczony na produkcie lub w 
dokumentacji towarzyszącej oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie 
należy pozbywać się urządzenia elektrycznego lub elektronicznego wraz 
z odpadami komunalnymi. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego 
punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych 
do recyklingu w celu jego właściwej utylizacji. W miejscu zbiórki produkt 
zostanie 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 utyli-
zacji odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnymi władzami lub 
w najbliższym 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 elektronicz-
nego (w przypadku zastosowania w przedsiębiorstwach i firmach): Szczegółowych infor-
macje na temat prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, możesz 
uzyskać u swojego 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 informacje na temat prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektron-
icznego 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 elektryc-
znymi, a zasilający przewód elektryczny podłączać tylko do odpowiednich gniazdek ele-
ktrycznych. Użytkownik nie jest upoważniony do demontowania urządzenia ani wymiany 



- 14 -

jakiejkolwiek 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 elem6 s.r.o. niniejszym oświadcza, że wszystkie urządzenia X10 Taurus są zgodne 
z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi odpowiednimi regulacjami Dyrektywy 
2004/108/EC.

Producent:
elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6 
http://www.lamax-electronics.com

http://lamax-electronics.com

