
Gwarancja:
Gwarancja obejmuje okres 24 mie-
sięcy. Dokonywanie samodzielnych 
napraw i modyfikacji urządzenia skut-
kuje natychmiastową utratą gwarancji. 
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń 
mechanicznych produktu.  Karta gwa-
rancyjna dostępna jest do pobrania 
na stronie: www.savio.net.pl/serwis
Warranty:
The warranty covers a period of 24 
months. Independent repairs and 
modifications result in automatic loss 
of the warranty. The warranty does 
not cover mechanical damages of the 
product. Warranty card is available for 
download on our website: 
www.savio.net.pl/en/service

Instrukcja obsługi

Do komory baterii pilota włóż dwie 
nowe baterie alkaliczne (brak w ze-
stawie) zgodnie z opisem znajdują-
cym się na dnie pojemnika baterii. 
Pilot jest gotowy do użycia. 

• Pilot Savio nie wymaga progra-
mowania.

• Pilot Savio jest zamiennikiem 
pilota oryginalnego, dlatego nie-
które funkcje mogą nie działać, lub 
działać inaczej niż funkcje pilota 
oryginalnego. Zależy to również 
od modelu obsługiwanego tele-
wizora. Aby pilot zamienny Savio 
dział poprawnie musi w jak naj-
większym stopniu być podobny 
do pilota oryginalnego. 

User manual

Insert two new alkaline batteries 
(not included in the kit) into the re-
mote controller as indicated on the 
bottom of the battery compartment. 
The remote controller is ready for 
use.
• Savio remote controller requires 

no programming.
• Savio remote controller is a re-

placement for the original remote 
controller, therefore some of the 
functions may not work or work in 
a different manner than functions 
in the original controller. It also de-
pends on a supported TV model. In 
order for Savior remote controller 
to work properly, it should match 
the original remote as much as 
possible.

Safety condition:
• Use the product in accordance with 

its intended use, as improper use 
may damage the product.

• Do not expose the device to mo-
isture, heat or sunlight, do not use 
the product in a dusty environment.

• The device should be cleaned only 
with a dry cloth.



Warunki bezpieczeństwa:
• Należy używać produktu zgodnie 

z jego przeznaczeniem, gdyż nie-
właściwe użytkowanie może spo-
wodować uszkodzenie produktu.

• Nie należy narażać urządzenia 
na działanie wilgoci, gorąca, pro-
mieni słonecznych ani używać 
produktu w zakurzonym otoczeniu.

• Urządzenie należy czyścić wy-
łącznie suchą szmatką.

Informacja o utylizacji urzą-
dzeń elektrycznychi elek-
tronicznych

Ten symbol informuje o zakazie wy-
rzucania urządzeń elektrycznych ra-
zem z innymi odpadami domowymi. 
Zużyte urządzenia należy przekazy-
wać do lokalnego punktu zbierania 
tego typu odpadów lub do centrum 
odzysku surowców wtórnych. W celu 
uzyskania informacji o dostępnych 
na Państwa terenie metodach uty-
lizacji, należy skontaktować się 
z władzami lokalnymi. Zniszczony 
sprzęt elektryczny może zawierać 
substancje niebezpieczne (m. in. 
rtęć, ołów, kadm, chrom, ftalany), 
które wydostając się ze zużytych 
akcesoriów przedostają się do po-
wietrza, gleby i wód gruntowych. 
Zanieczyszczenie środowiska natu-
ralnego tymi substancjami prowadzi 
do ich bioakumulacji, powodując 
zmiany chorobowe w organizmach 
żywych, co bezpośrednio zagraża 
zdrowiu i życiu ludzi oraz zwierząt. 
Gospodarstwa domowe mogą przy-
czynić się do ochrony środowtiska 
poprzez prawidłową zbiórkę odpa-
dów. W taki sposób niebezpiecz-
ne substancje ze sprzętu zostają 
zneutralizowane, a cenne surówce 
wtórne wykorzystane do produkcji 
nowych urządzeń.

Information of the utilization of 
electrical and electronic equipment
This symbol indicates that electrical 
equipment should not be disposed 
of with other household waste. Used 
equipment should be sent to a local 
collection point for this type of wa-
ste or to a recycling centre. Please 
contact your local authorities for 
information about disposal methods 
available in your area. Waste electri-
cal equipment may contain dangero-
us substances (e.g. mercury, lead, 
cadmium, chromium, phthalates) 
which can get into air, soil and gro-
undwater when leaking from used 
appliances. Environmental pollution 
of these substances leads to their 
bioaccumulation, causing lesion of 
disease in living organisms, which 
would pose a risk to human and ani-
mal health or life. Households may 
contribute to environmental protec-
tion by proper waste collection. In 
such way, dangerous substances 
from the equipment are neutralized 
and valuable secondary raw ma-
terials are reused for production of 
new equipment.


