
Instrukcja obsługi 
i warunki gwarancji

STOJAK NA 
SŁUCHAWKI
HPS600

warunki bezpieczeństwa i zagrożenia

ryzyko porażenia prądem
1. Urządzenie należy podłączać i użytkować wyłącznie w sposób opisany w niniej-

szej instrukcji oraz zgodny z danymi uwzględnionymi na tabliczce znamionowej.
2. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat 

i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby 
o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór 
lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby 
związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. 
Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

3. Urządzenie, przewód zasilający oraz akcesoria nie mogą znajdować się w zasięgu 
dzieci poniżej ósmego roku życia.

4. Po każdym użyciu lub w przypadku usterki, urządzenie należy odłączyć od sieci.
5. Ze względów bezpieczeństwa, do wszelkich napraw urządzenia uprawniony jest 

jedynie producent, serwis autoryzowany przez producenta lub osoba o odpo-
wiednich kwalifikacjach.

6. Nie należy zostawiać urządzenia podłączonego do źródła zasilania bez nadzoru.
7. Przewodu sieciowego, podstawy oraz urządzenia nie należy dotykać gorącymi 

narzędziami. Przewód zasilający nie może mieć bezpośredniego kontaktu z gorą-
cymi elementami urządzenia.

8. Nie należy umieszczać urządzenia lub jego podstawy na niestabilnych lub gorą-
cych powierzchniach, ani w ich pobliżu.

9. Urządzenia nie należy zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ani używać 
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w pobliżu umywalek, wanien i innych zbiorników napełnionych wodą.
10. W celu odłączenia przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego należy chwytać 

za wtyczkę. Nie należy ciągnąć za przewód zasilający.
11. Nie wolno modyfikować ani ingerować w konstrukcję urządzenia.

wprowadzenie
Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Mad dog.
Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego 
użytkowania.

należy dokładnie przeczytać instrukcję obs ługi i jej przestrzegać! 
To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent 
nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z prze-
znaczeniem.
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dane techniczne

OPiS PROdUKtU
Stojak na słuchawki HPS600 stosowany jest do zachowania porządku na biurku. Posiada  antypoślizgowe podkładki, 
które zapobiegają porysowaniu  delikatnych powierzchni.

1. Uchwyt na słuchawki
2. Podstawa uchywtu
3. Kabel zasilający
4. Porty USB x2
5. Przycisk zarządzający zmianą kolorów
6. Przełącznik zasilania

MOdeL hPS600
Materiał tworzywo ABS
Moc [V]=5V, [mA]≤360mA
Kabel PVC 1,6m z magnesem
Złącze 2 porty USB, kompatybilne z USB 1.1 i USB2.0
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Obsługa
•	 Rozpakować	urządzenie.
•	 Zdjąć	folię	zabezpieczającą	elementy	urządzenia.
•	 Podłączyć	przewód	zasilający	USB	do	zasilacza	lub	portu	USB	w	komputerze.
•	 Przesunąć	przełącznik	zasilania	znajdujący	się	z	tyłu	urządzenia	w	celu	jego	uruchomienia.
•	 Przyciskiem	znajdującym	się	z	prawej	strony	stojaka	ustawić	odpowiedni	kolor	podświetlenia.

KOnserwacja i czyszczenie 
•	 Przed	czyszczeniem	odłączyć	produkt	od	zasilania.	
•	 Nie	używać	agresywnych	środków	czyszczących	i	nie	przecierać	urządzenia	alkoholem	ani	innymi	rozpuszczalni-

kami	chemicznymi,	ponieważ	może	to	spowodować	uszkodzenie	obudowy	i	nieprawidłowe	działanie	urządzenia.	
•	 Czyścić	urządzenie	suchą	ściereczką.

zawartOść pudełKa prOduKtu
•	 Stojak	na	słuchawki	
•	 Kabel	USB	-	zintegrowany	
•	 Instrukcja	obsługi

eKOLOgiczna i przyjazna dLa śrOdOwisKa utyLizacja
To urządzenie	jest	oznaczone,	zgodnie	z Dyrektywą	Parlamentu	Euro-pejskiego	i Rady	2012/19/UE	z dnia	4	lipca	2012 r.	
w sprawie	zużytego	sprzętu	elektrycznego	i elektronicznego	(WEEE),	symbolem	przekreślonego	kontenera	na odpady:

Nie	należy	wyrzucać	urządzeń	oznaczonych	tym	symbolem,	razem	z odpadami	domowymi.
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Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami 
miejskimi.

Możesz poMóc chronić środowisko!
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych 
dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych 
oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

warunki gwarancji
1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2.  Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu 

autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3.  W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta,  termin naprawy 

może zostać wydłużony do 30 dni.
4.  Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:

a.  uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz 

instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw 

nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży 

detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być 
kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.

9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów 
o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.
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UWAGA! Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalmy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opak-
owaniu oraz w instrukcji obsługi.  Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.
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