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1. Spis treœci
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Dedra-Exim zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjno - technicznych oraz kompletacyjnych 
bez uprzedniego powiadomienia 

UWAGA 

podczas u¿ytkowania urz¹dzenia zaleca siê zawsze przestrzegaæ podstawowych zasad 
bezpieczeñstwa pracy, w celu unikniêcia wybuchu po¿aru, pora¿enia pr¹dem 
elektrycznym lub obra¿enia mechanicznego. 

Przed przyst¹pieniem do eksploatacji urz¹dzenia prosimy o uwa¿ne zapoznanie siê z 
treœci¹ Instrukcji Obs³ugi. Prosimy o zachowanie Instrukcji Obs³ugi i Deklaracji 
Zgodnoœci. 

Rygorystyczne przestrzeganie wskazówek i zaleceñ zawartych w Instrukcji Obs³ugi 
wp³ynie na przed³u¿enie ¿ywotnoœci Pañstwa urz¹dzenia. 

Deklaracja Zgodnoœci dostêpna jest w siedzibie Dedra-Exim Sp. z o.o. 

Bezpieczeñstwo pracy
Przeznaczenie urz¹dzenia
Ograniczenie u¿ycia 
Dane techniczne 
Przygotowanie do pracy, pierwsze uruchomienie
Bie¿¹ce czynnoœci obs³ugowe 
Samodzielne usuwanie usterek 
Kompletacja urz¹dzenia, uwagi koñcowe 
Informacja dla u¿ytkowników o pozbywaniu siê urz¹dzeñ elektrycznych i 
elektronicznych
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Opis zastosowanych piktogramów. 

Tabliczka znamionowa. 
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Model urz¹dzenia

Kod kreskowy

Numer partii

INFORMACJA: U¿ywaæ tylko w pomieszczeniach zamkniêtych

OSTRZE¯ENIE: Wysokie napiêcie

INFORMACJA: Nie wyrzucaæ razem z odpadami komunalnymi

LAMPA OWADOBÓJCZA 
INSECT KILLER
DC12V 1000mA

Rok produkcji: 2014
Numer partii: 

Typ ¿arówki: 7W UV

11400127

DA-LZ07

Wyprodukowano w Chinach dla:/Made in China for
Dedra-Exim Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków

Parametry 
elektryczne
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2. Bezpieczeñstwo pracy

Prosimy o dok³adne zapoznanie siê z treœci¹ tego rozdzia³u, celem 
maksymalnego ograniczenia mo¿liwoœci powstania urazu b¹dŸ wypadku, 
spowodowanego niew³aœciw¹ obs³ug¹ lub nieznajomoœci¹ Przepisów 

Bezpieczeñstwa Pracy.
Urz¹dzenie mo¿e u¿ytkowaæ osoba, która dok³adnie zapozna³a siê i zrozumia³a treœæ 
Instrukcji Obs³ugi.

 
Ogólne warunki bezpieczeñstwa miejsca pracy
?Nale¿y utrzymywaæ porz¹dek w strefie pracy urz¹dzenia.
?Nie u¿ywaæ lampy w pobli¿u œrodków wybuchowych (³atwopalnych, gazów, py³u itp.).
?Urz¹dzenie musi byæ tak przechowywane, aby by³o niedostêpne dla dziecka. 

Bezpieczeñstwo elektryczne
?Wtyczka musi byæ dopasowana do gniazda zasilaj¹cego. Zabronione jest u¿ywanie przewodów, 

w których wtyczka by³a  przerabiana. Zabronione jest u¿ywanie adapterów wtyczki z uziemieniem 
ochronnym. Nie modyfikowane wtyczki i odpowiednie gniazda zmniejszaj¹ ryzyko powstania 
wypadku.

?Chroniæ siê przed wstrz¹sem elektrycznym. Unikaæ kontaktu z uziemion¹ powierzchni¹ 
np.: lodówek, radiatorów, rur. Pora¿enie pr¹dem jest wiêksze, gdy cia³o u¿ytkownika jest 
uziemione. 

?Nie wystawiaæ urz¹dzenia na dzia³anie deszczu i wilgoci. Przedostanie siê wody do urz¹dzenia 
zwiêksza ryzyko pora¿enia pr¹dem. 

?Nie u¿ywaæ lampy w pomieszczeniach zapylonych. W szczególnoœci nie wolno u¿ytkowaæ 
urz¹dzenia w stajniach, oborach, chlewach, kurnikach i tym podobnym miejscach.

?Dbaæ o przewód zasilaj¹cy. Nigdy nie u¿ywaæ przewodu do przenoszenia narzêdzia, ci¹gniêcia lub 
wyci¹gania wtyczki z kontaktu. Przewód zasilaj¹cy chroniæ przed dzia³aniem ciep³a, oleju, ostrych 
krawêdzi lub ruchomych czêœci urz¹dzenia.

Je¿eli urz¹dzenie pracuje w wilgotnej atmosferze sieæ zasilaj¹ca musi byæ wyposa¿ona 
w zabezpieczenie ró¿nicowo-pr¹dowe (RDC). 

Bezpieczeñstwo osób
?Zachowaæ ostro¿noœæ. Urz¹dzenia u¿ywaæ z rozwag¹ i ostro¿noœci¹. Nie u¿ywaæ urz¹dzenia, gdy 

jest siê zmêczonym, pod wp³ywem leków, alkoholu lub innych œrodków odurzaj¹cych 
(np.narkotyki). Nieuwaga mo¿e byæ przyczyn¹ powstania urazu cia³a.

?Usun¹æ wszelkie klucze i inne narzêdzia nastawcze przed uruchomieniem urz¹dzenia. Elamenty 
przewodz¹ce pr¹d umieszczone w pobli¿u lampy mog¹ by przyczyn¹ wypadku.

Obs³uga urz¹dzenia i jego eksploatacja 
?Nie przeci¹¿aæ urz¹dzenia.
?Nie u¿ywaæ urz¹dzenia, w którym nie dzia³a wy³¹cznik/w³¹cznik. Tak wadliwe urz¹dzenie nale¿y 

oddaæ do naprawy.  
?Wyj¹æ wtyczkê z kontaktu (Ÿród³a zasilania) przed ka¿dorazowym regulowaniem urz¹dzenia, 

wymian¹ osprzêtu lub zaprzestaniu pracy. Operacja ta zabezpiecza u¿ytkownika przed 
niekontrolowanym uruchomieniem urz¹dzenia.  

?Urz¹dzenie nale¿y przechowywaæ w taki sposób aby nie by³o dostêpne dla dzieci. Osoby które nie 
zapozna³y siê z powy¿szymi punktami przepisów nie mog¹ obs³ugiwaæ tego urz¹dzenia. Osoby nie 
znaj¹ce przepisów bezpieczeñstwa nie maj¹ce doœwiadczenia w obs³udze urz¹dzenia s¹ 
nara¿one na spowodowanie wypadku.

?Urz¹dzenie musi byæ poddawane przegl¹dom technicznym. Kontroli nale¿y poddawaæ 
mocowania, poprawnoœæ dzia³ania czêœci ruchomych, czy nie s¹ zblokowane. Kontrola powinna 
obejmowaæ sprawdzenie, czy czêœci nie s¹ uszkodzone, pêkniête i nie bêd¹ powodem  
nieprawid³owego dzia³ania urz¹dzenia. Wadliwe i uszkodzone czêœci nale¿y wymieniæ na nowe.



?U¿ywanie urz¹dzenia i akcesoriów musi byæ zgodne z t¹ instrukcj¹. Nieprzestrzeganie tych zasad 
mo¿e doprowadziæ do powstania niebezpiecznych sytuacji.

?Przed pierwszym uruchomieniem nale¿y sprawdziæ, czy napiêcie zasilania odpowiada wartoœci 
podanej na tabliczce znamionowej.

?Wszelkie regulacje, konserwacje lub czynnoœci obs³ugowe opisane w instrukcji, wykonywaæ przy 
wyjêtej wtyczce z gniazda zasilaj¹cego.

?Wszelkie elementy odpowiedzialne za bezpieczeñstwo musz¹ byæ utrzymywane w pe³nej 
sprawnoœci technicznej. W przypadku ich uszkodzenia nale¿y niezw³ocznie je naprawiæ lub 
wymieniæ na nowe.

?Nie korzystaæ z urz¹dzenia w przypadku, gdy kabel zasilaj¹cy lub wtyczka s¹ uszkodzone.
?Nie ci¹gn¹æ za kabel w czasie wyjmowania wtyczki z gniazdka.
?Urz¹dzenie nale¿y przechowywaæ z dala od Ÿróde³ ciep³a (tj. centralne ogrzewanie, piecyk, itp.) w 

celu unikniêcia odkszta³cenia siê elementów z tworzywa sztucznego.

Bezpieczeñstwo pracy z lampami
?Lampê nale¿y ustawiæ na twardym, p³askim pod³o¿u.
?Nale¿y pamiêtaæ, ¿e lampa nie mo¿e byæ u¿ytkowana w pomieszczeniach zawilgoconych lub 

zapylonych. Nieprzestrzeganie powy¿szego mo¿e staæ sie przyczyn¹ pora¿enia pr¹dem.
?Nie nale¿y pozostawiaæ pod³¹czonego urz¹dzenia bez nadzoru, szczególnie je¿eli do urz¹dzenia 

dostêp maj¹ dzieci lub zwierzêta.
?Nie  wolno w³¹czaæ lampy bez za³o¿onej os³ony bezpieczeñstwa
?Nie wk³adaæ ¿adnych elementów przez os³onê lampy do œrodka.

 3. Przeznaczenie urz¹dzenia
 Lampa owadobójcza s³u¿y do eliminacji dokuczliwych owadów (muchy, komary itp) z 

pomieszczeñ mieszkalnych.
Urz¹dzenie mo¿e byæ u¿ytkowane wy³¹cznie w pomieszczeniach zamkniêtych. Aby 

urz¹dzenie mog³o pracowaæ prawid³owo musi zostaæ ustawione na równym, p³askim, stabilnym 
pod³o¿u lub zawieszone za pomoc¹ odpowiedniego uchwytu.

4. Ograniczenia u¿ycia
Lampa model DA-LZ07 mo¿e byæ u¿ytkowana tylko zgodnie z zamieszczonymi poni¿ej 

“Dopuszczalnymi warunkami pracy”.
W konstrukcji i budowie lampy nie przewidziano zastosowañ urz¹dzenia do celów 

profesjonalnych/zarobkowych. Lampa przeznaczona jest wy³¹cznie do zastosowañ w 
pomieszczeniach czystych (bez cz¹stek sta³ych w powietrzu).
Zabrania siê u¿ytkowania lampy w pomieszczeniach wilgotnych i zapylonych. W 
szczególnoœci zabrania siê u¿ytkowana lampy w stajniach, oborach, chlewach i kurnikach 
oraz pomieszczeniach gdzie nadmiar py³u lub wilgoci mo¿e staæ siê przyczyn¹ przebicia 
elektrycznego i w konsekwencji pora¿enia pr¹dem elektrycznym.

Ingerencja u¿ytkownika w budowê lub uk³ad elektryczny, wszelkie modyfikacje, czynnoœci 
obs³ugowe nieopisane w Instrukcji Obs³ugi bêd¹ traktowane za bezprawne i spowoduj¹ 
natychmiastow¹ utratê Praw Gwarancyjnych.

U¿ytkowanie niezgodne z przeznaczeniem, b¹dŸ niezgodnie z Instrukcj¹ Obs³ugi spowoduje 
natychmiastow¹ utratê Praw Gwarancyjnych.
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DOPUSZCZALNE WARUNKI PRACY

Urz¹dzenie moze byc uzytkowane tylko w pomieszczeniach zamknietych. 
Unikaæ wilgoci. Urz¹dzenie do zastosowañ w pomieszczeniach czystych, 

bez cz¹stek sta³ych w powietrzu.
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5. Dane techniczne.
Model DA-LZ07

Napiêcie zasilania 12 V
Napiêcie zasilacza 230V 50Hz
Moc max. 8,5W 
Moc ¿arówki 7W
Typ ¿arówki UV
Masa ~1,5 kg
Elektryczna klasa ochronnoœci urz¹dzenia II
IP: IPX0

6. Przygotowanie do pracy, pierwsze uruchomienie.

Monta¿
Po otwarciu opakowania nale¿y upewniæ siê, ¿e zestaw zawiera wszystkie przewidziane 

elementy (patrz punkt 11: Kompletacja urz¹dzenia, uwagi koñcowe). Je¿eli w zestawie brakuje 
któregoœ z elementów nale¿y skontaktowaæ siê ze sprzedawc¹.
Po wyjêciu lampy z opakowania nale¿y sprawdziæ stan ogólny, w szczególnoœci czy produkt nie nosi 
œladów pêkniêæ lub pogiêæ i czy œwietlówki nie s¹ pot³uczone. W przypadku stwierdzenia takich œladów 
zabrania siê w³¹czania lampy do sieci zasilaj¹cej.
Rozpakowana i nie nosz¹ca œladów uszkodzeñ lampa jest gotowa do pod³¹czenia do sieci.

Pod³¹czenie do sieci
Przed pod³¹czeniem do sieci nale¿y upewniæ siê, ¿e napiêcie zasilania odpowiada wartoœci 

podanej na tabliczce znamionowej. Instalacja zasilaj¹ca urz¹dzenie powinna byæ wykonana 
   2 przewodem miedzianym o minimalnym przekroju 1,5 mm , powinna byæ poprowadzona od 

bezpiecznika o wartoœci co najmniej 10 A i powinna spe³niaæ przepisy bezpieczeñstwa u¿ytkowania. 
Przewód elektryczny u³o¿yæ tak, aby w czasie pracy nie by³ nara¿ony na uszkodzenia.

Uruchamianie lampy
1. Lampê nale¿y ustawiæ na p³askiej, równej i stabilnej powierzchni. Lampa mo¿e byæ równie¿ 
zawieszona za pomoc¹ ³añcucha mocowanego do uchwytu na górnej obudowie lampy.
2. Pod³¹czyæ wtyczkê zasilacza do gniazdka sieciowego a koñcówkê przewodu do gniazda lampy.
3. W³¹czyæ lampê. Uruchomiona zostaje ¿arówka oraz wiatrak pomagaj¹cy wci¹gaæ do œrodka owady.
4. Aby zakoñczyæ pracê nale¿y wcisn¹æ przycisk „0”.
Po zakoñczeniu pracy nale¿y od³¹czyæ lampê od Ÿród³a zasilania poprzez wyjêcie wtyczki z gniazdka 
sieniowego.

7. Biezace czynnosci obslugowe.
Przed w³¹czeniem lampy:
- sprawdziæ stan przewodu zasilaj¹cego, w³¹cznika i obudowy pod k¹tem uszkodzeñ mechanicznych, 
zawilgocenia itp.
- sprawdziæ ogólny stan lampy, czy nie ma œladów uszkodzeñ mechanicznych.
- Wymiana ¿arówki. W przypadku koniecznoœci wymiany ¿arówki nale¿y rozkrêciæ obudowê lampy, 
usun¹æ uszkodzon¹ ¿arówkê a nastêpnie zamontowaæ now¹, tego samego typu i rodzaju. Nie wolno 
stosowaæ innych rodzajów ¿arówek.
- Oczyszczenie pojemnika z nadmiaru owadów. W tym celu nale¿y od³¹czyæ zasilanie lampy. 
Nastêpnie nale¿y zdemontowaæ doln¹ tackê na owady. Po usuniêciu z niej owadów nale¿y j¹ ponownie 
zamontowaæ na miejsce.
Po zakoñczeniu pracy:
- wy³¹czyæ zasilanie lampy;
- od³¹czyæ urz¹dzenie od zasilania sieciowego aby unikn¹æ przypadkowego w³¹czenia lampy.
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8. Samodzielne usuwanie usterek.
PROBLEM MO¯LIWA PRZYCZYNA PROPONOWANE ROZWI¥ZANIE

Lampa nie uruchamia siê. Nie pod³¹czony przewód 
zasilaj¹cy.

Pod³¹cz przewód zasilaj¹cy.

W³¹cznik jest uszkodzony. Oddaj urz¹dzenie do serwisu.
Lampa nie œwieci.

oddaj urz¹dzenie do serwisu.
Uszkodzona ¿arówka. Wymieñ ¿arówkê lub.

9. Kompletacja urz¹dzenia, uwagi koñcowe.

Zawartoœæ pude³ka
1. Lampa owadobójcza DA-LZ07 kompletna, 2 zasilacz sieciowy

Uwagi koñcowe
Przy zamawianiu czêœci zamiennych prosimy podaæ numer seryjny maszyny umieszczony na 

tabliczce znamionowej. Prosimy opisaæ uszkodzon¹ czêœæ, podaj¹c orientacyjny termin zakupu 
urz¹dzenia.
W okresie gwarancyjnym naprawy dokonywane s¹ na zasadach podanych w Karcie Gwarancyjnej. 
Reklamowany produkt prosimy przekazaæ do naprawy w miejscu zakupu (sprzedawca zobowi¹zany 
jest przyj¹æ reklamowany produkt), lub przes³aæ do Serwisu Centralnego DEDRA - EXIM. Adres 
podany na ostatniej stronie Instrukcji Obs³ugi, oraz w Karcie Gwarancyjnej. Prosimy uprzejmie 
do³¹czyæ kartê gwarancyjn¹ wystawion¹ przez Importera. Bez tego dokumentu naprawa bêdzie 
traktowana jako pogwarancyjna.

Po okresie gwarancyjnym naprawy wykonuje Serwis Centralny. Uszkodzony produkt nale¿y 
przes³aæ do Serwisu (koszty wysy³ki pokrywa u¿ytkownik).

10. Informacja dla u¿ytkowników o pozbywaniu siê  urz¹dzeñ 
elektrycznych i elektronicznych.
(dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub do³¹czonej do nich 
dokumentacji informuje, ¿e niesprawnych urz¹dzeñ elektrycznych lub 
elektronicznych nie mo¿na wyrzucaæ razem z odpadami bytowymi. Prawid³owe 
postêpowanie w razie koniecznoœci utylizacji, powtórnego u¿ycia lub odzysku 
podzespo³ów polega na przekazaniu urz¹dzenia do wyspecjalizowanego punktu 
zbiórki, gdzie bêdzie przyjête bezp³atnie. Informacji o lokalizacji miejsc zbiórki 
zu¿ytego sprzêtu udzielaj¹ w³adze lokalne np. na swoich stronach internetowych.  

Prawid³owa utylizacja urz¹dzenia umo¿liwia zachowanie cennych zasobów i 
unikniêcie negatywnego wp³ywu na zdrowie i œrodowisko, które mo¿e byæ zagro¿one przez 
nieodpowiednie postêpowanie z odpadami.

Nieprawid³owa utylizacja odpadów zagro¿ona jest karami przewidzianymi w odpowiednich 
przepisach lokalnych.



DA-LZ07 9 

Notatki
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Dziêkujemy za dokonanie wyboru elektronarzêdzi DEDRA.

Zapraszamy do wypróbowania tak¿e innych naszych narzêdzi i elektronarzêdzi,  przeznaczonych 
do obróbki drewna, ceramiki i metalu.

Wœród nich znajd¹ Pañstwo miêdzy innymi:

Pilarki tarczowe do drewna sto³owe, taœmowe,  rêczne oraz  k¹towe 600 W - 3000 W

Strugarki gruboœciowe, wyrówniarki oraz strugi elektryczne rêczne

Wyrzynarki przenoœne  i  rêczne oraz  frezarki

Przecinarki do p³ytek ceramicznych z tarczami diamentowymi oraz  bruzdownice

M³otowiertarki, wiertarki sto³owe i rêczne, wiertarko-wkrêtarki akumulatorowe

Przecinarki taœmowe do metalu oraz przecinarki œciernicowe

Szlifierki k¹towe

Wci¹gniki elektryczne

Pi³y tarczowe do drewna z wêglikami spiekanymi oraz uniwersalne o œrednicach do 600 mm

Diamentowe pi³y tarczowe do ciêcia ceramiki oraz jej szlifowania o œrednicach 
110 mm-350 mm

Diamentowe koronki do ceramiki

Wycinacze otworów z nasypem wêglika wolframu oraz pilniki

Otwornice do drewna

Mieszaki do zapraw, tynków, klejów oraz farb

Komplety kluczy, nasadek, koñcówek roboczych

Wkrêtaki, kombinerki, szczypce, cêgi oraz nitownice

Zestawy wierte³ do drewna, ceramiki i metalu

Zestawy wierte³ oraz d³ut do m³otowiertarek

Pi³y rêczne oraz brzeszczoty

Miarki zwijane oraz sk³adane, no¿e

Poziomnice, poziomnice laserowe, poziomnice wodne, ³aty murarskie

No¿e do szk³a, przyssawki, oleje

Torby narzêdziowe

oraz wiele  innych narzêdzi  i  akcesoriów 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej lub bezpoœredni kontakt z nami. 
Wszelkich niezbêdnych informacji udziel¹ Pañstwu nasi pracownicy z dzia³ów  handlowego oraz 
technicznego. Do Pañstwa dyspozycji jest serwis  elektronarzêdzi  DEDRA z mo¿liwoœci¹ zakupu 
dowolnej czêœci zamiennej do wszystkich naszych maszyn.
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W domu mo¿esz zrobiæ 
wszystko !

z nami 



DEDRA  EXIM  Sp. z o.o.   
05-800 Pruszków  ul. 3 Maja 8 
tel:  (+48 / 22)  73-83-777
fax: (+48 / 22) 73-83-779 
http: //www . dedra .pl
e-mail: info@dedra.pl

Karta Gwarancyjna
Pieczêæ sprzedawcy

Data i podpis  ................................................

Nr katalogowy: ..................................................                             

Nazwa: ..............................................................

 

Numer partii: .....................................................

WARUNKI GWARANCJI
1. Gwarantujemy sprawne dzia³anie produktu, zgodnie z warunkami techniczno - u¿ytkowymi opisanymi 
w Instrukcji Obs³ugi. Udzielamy  gwarancji  na  okres 12 miesiêcy licz¹c od daty zakupu

uwidocznionej w niniejszym dokumencie. Gwarancja obowi¹zuje na ca³ym terenie Rzeczypospolitej
Polskiej. Reklamacja winna byæ zg³oszona pisemnie w okresie trwania gwarancji.

2. Obowi¹zki gwaranta wykonuje punkt sprzeda¿y.
3. Niniejsz¹ gwarancj¹ objête s¹ usterki spowodowane wadliwymi materia³ami, nieprawid³owym

monta¿em, b³êdami wykonania. 
4. Usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym bêd¹ usuniête przez DEDRA-EXIM w terminie ustalonym

przez strony.
5. Reklamowany produkt winien byæ dostarczony do punktu sprzeda¿y. Warunkiem rozpatrzenia

reklamacji jest przedstawienie: 
- prawid³owo wype³nionej Karty Gwarancyjnej,
- dowodu zakupu (ewentualnie jego kopia) z dat¹ sprzeda¿y jak w Karcie Gwarancyjnej,

6. Gwarancja nie obejmuje usterek powsta³ych w wyniku:
- u¿ytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i zaleceniami  Instrukcji Obs³ugi,
- u¿ytkowania urz¹dzenia dla majsterkowiczów do celów profesjonalnych
- przeci¹¿enia urz¹dzenia, prowadz¹cego do uszkodzenia silnika lub elementów  przek³adni

mechanicznej,
- dokonywania napraw przez osoby nieupowa¿nione,
- dokonywania modyfikacji w konstrukcji,
- uszkodzeñ mechanicznych, fizycznych, chemicznych, spowodowanych si³ami i 

czynnikami zewnêtrznymi,zanieczyszczeniem mikroœrodowiska
- uszkodzeñ bêd¹cych nastêpstwem: monta¿u niew³aœciwych czêœci lub osprzêtu, stosowania

niew³aœciwych smarów, olejów, œrodków konserwuj¹cych
7. Gwarancji nie podlegaj¹ czêœci ulegaj¹ce naturalnemu zu¿yciu w czasie eksploatacji: bezpieczniki

termiczne, szczotki elektrografitowe, paski klinowe, uchwyty  narzêdziowe, akumulatory, koñcówki
robocze  elektronarzêdzi (pi³y  tarczowe,  wiert³a,  frezy,  itp.).

8. Tabliczka znamionowa urz¹dzenia powinna byæ czytelna. Reklamowany egzemplarz nale¿y dok³adnie
zabezpieczyæ przed uszkodzeniami w transporcie. Na ile to mo¿liwe dostarczyæ w oryginalnym
opakowaniu. 

Warunki gwarancji sa mi znane, co potwierdzam wlasnorecznym podpisem:

.........................................                                                             ...............................................
        data i miejsce                                                                           podpis kupujacego

Oœwiadczenie Nabywcy

Gwarancja na sprzedany towar nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ 
kupuj¹cego wynikaj¹cych z niezgodnoœci towaru z umow¹.
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