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Bezpečnost 

1. Chcete-li pouţívat výrobek bezpečně, správně a aby uţivatelům utrpení zraněné nebo 
nemovitostmi ztráty při instalaci, pouţívání a údrţbě dodrţujte následující bezpečnostní 
opatření. 

2. Přečtěte si prosím tuto příručku Před pouţitím výrobku a udrţovat příručku pro budoucí pouţití. 

3. Všimněte si a dodrţovat všechna varování a ilustrace. 

4. Neupravíte, zachovat nebo změnit, pokud nemáte odpovídající kvalifikaci. 

5. Neotvírejte nebo odebrat zadní kryt, box nebo krycí desku výrobku. kdyţ potřebuje vnitřní 
kontroly, seřizování a údrţbu, kontaktujte prosím prodejce nebo poprodejní servis. 

6. Nepokládejte článek na výrobku. Produkt by mohlo dojít k jejímu poškození cizí věci do vnitřní 
jednotky. 

7. Nešlap nebo zmáčknout elektrického vedení, zejména za zástrčku, zásuvku nebo místo, kde 
kabel táhne ven z výrobku. 

8. Nedávejte výrobek v hořlavých nebo korozním plynném prostředí, které by mohly způsobit 
poţár nebo poškození výrobku. Uvedení výrobku v blízkosti hořlavých plynů můţe snadno 
vyvolat nebezpečnou explozi. 
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9. Prosím odříznut napájení ani okamţitě odstraňte přívodní kabel, zda je kouření, off-zápach 
nebo abnormální hluk. Obraťte se na centrum poprodejní servis po potvrzení jiţ neexistuje 
kouření nebo off-chutí. Bez správné údrţby, můţe dojít k poţáru. 

10. mohou udrţovat pouze kvalifikovaní opraváři. V případě, ţe výrobek dostane jakékoliv 
poškození, například poškození zástrčky, ţbluňk nebo cizích látek do zařízení, vystaveno dešti 
nebo vlhkosti, není schopen fungovat nebo spadl, prosím ihned opravit. 

11. Nevystavujte produkt dešti nebo chemikálií. Pokud je produkt vlhká, prosím vysušit to před 
zapnutí počítače. 

12. Vypnout napájení při čištění výrobku. 

13. Splátka na nevhodném místě můţe způsobit selhání výrobku nebo jiných nehod. Utáhněte šroub 
kaţdé sloţky při instalaci. 

14. Nedotýkejte pevnou sloţku uvnitř přístroje, v opačném případě by mohlo dojít k poškození osob 
nebo k zařízení. 

15. Buďte opatrní při zachování vnitřní tělo, i kdyţ je k vypnutí napájení. Některá zařízení jsou 
vybavena UPS a mohou i nadále dodávat energii, která je nebezpečná pro lidi po vypnutí 
napájení. 

Upozornění 

POZOR NA PERSONÁLU 

Napájecí kabel pouţit jako hlavní zdroj zařízení pro odpojení 
proudu v tomto výrobku. Odpojte tento produkt ze stěny zásuvky 

před Sejmutí zadního krytu a servis. 

1. Prosím umístit výrobek v plochém, stabilním a suchém místě. Vyhnout se přímému slunečnímu 

záření, vysokým teplotám, vlhkosti, prachu a korozivní plyny. 

2. Je-li výrobek instalovat na stěnu, zkontrolujte, zda zátěţová stěna se proto musí stačit. Aby se 

zabránilo pádu a zranění osob, instalaci podle obrázku..  

3. Na displeji LCD můţe dojít zhoršenou kvalitu tisku, kdyţ je kolísání teplot je velký, coţ způsobí 

deformaci obrazu nebo rozpad barvou. Počkejte chvíli (s zapnutí) a normální výkon bude 

pokračovat.. 

4. Neblokujte větrací otvor. Instalace produktu podle této příručky. 

5. Neinstalujte výrobek v blízkosti jakéhokoliv zdroje tepla, jako je radiátor, teplo rejstříku nebo 

sporáku. 

6. Nepouţívejte nekvalifikované spojnice, které by mohly způsobit poruchu zařízení. 

7. Netlačte, natáhnout nebo ohřívat přívodní kabel, který by mohl způsobit poškození. 
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8. Prosím, pevně uchopte zástrčku spojovacího vedení při vkládání a kreslení. Zataţením za 

přívodní kabel důrazně mohlo dojít k jejímu poškození. 

9. Uříznout sílu a spojovací linku okamţitě a obraťte se na poprodejní servisní středisko, pokud je 

výrobek nebo spojnice poškozený z nějakého důvodu. Pokračující pouţívání bez zachování můţe 

způsobit kouření nebo off-zápach. 

10. Nevisí na produktu, který by mohl způsobit pád výrobku nebo zranění osoby. Dbát zvýšené 

opatrnosti s dětmi v blízkosti produktu. 

11. Prosím uříznout sílu pro bezpečnost, ne-li výrobek po delší dobu. 

12. Nenechte se spojnicí dojít k jejich zhmoţdění u zdi nebo spony, vytáhnout nebo provazů 

spojnice. 

13. Ujistěte se, ţe napájecí a spojovací linie jsou odříznuti při přesunu produktu. 

14. Udrţujte výrobek z kolizí, který by mohl způsobit poruchu zařízení. 

Prohlášení FCC RF Rušení 

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, ţe splňuje limity pro digitální zařízení třídy B, podle 
části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrţeny tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti 
škodlivému rušení instalací v obytných oblastech. 

Toto zařízení vytváří, pouţívá a můţe vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalován a 
pouţíván v souladu s pokyny, můţe způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však 
ţádná záruka, ţe k rušení nedojde při konkrétní instalaci. 

Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, coţ lze zjistit 
zapnutím zařízení vypnout a znovu zapnout, doporučujeme uţivateli, aby se pokusil napravit rušení 
pomocí jednoho nebo více z následujících opatření. 

o Přeorientovat nebo přemístit přijímací anténu. 

o Zvětšit prostor mezi zařízením a přijímačem. 

o Připojením zařízení do zásuvky v jiném obvodu, neţ ke kterému je připojen přijímač. 

o by měly být pouţity pouze stíněný kabel rozhraní. 

A konečně, jakékoliv změny nebo úpravy na zařízení ze strany uţivatele, které nejsou výslovně 
schváleny výrobcem nebo výrobcem, mohou způsobit ztrátu oprávnění uţivatele provozovat toto 
zařízení. 

DOC Compliance Oznámení 

Tento digitální přístroj nepřekračuje třídy A limit pro vyzařování rádiového rušení z digitálního 
přístroje stanovené v nařízení rádiového rušení kanadského ministerstva komunikací. 
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CE Compliance 
Tento monitor vyhovuje poţadavkům na základní ochranu podle Elektromagnetická 
kompatibilita (EMC) Směrnice 2004/108 / ES o elektrických a elektronických 
zařízení, které se dováţejí do Evropské unie (EU): 

Elektromagnetické rušení způsobené přístrojem nepřesahuje hodnota podle 
harmonizovaných bezpečnostních standardů pro tento typ zařízení. To má úroveň odolnosti vůči 
elektromagnetickému rušení předpokládanému na jeho zamýšlené pouţití, a měla by fungovat bez 
nepřijatelného zhoršení zadaného výkonu. 

 

Municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your 
local supplier upon the purchase of equivalent 2012/19/EU (WEEE directive): Products 
marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the 
European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon 
the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection 
points. For more information, see: www.recyclethis.info. 

 

2006/66/EC (battery directive): This product contains a battery that cannot be disposed 
of as unsorted municipal waste in the European Union. See the product documentation 
for specific batter information. The battery is marked with this symbol, which may 
include lettering to indicate cadmium (Cd), lead (Pb), or mercury (Hg). For proper 
recycling, return the battery to your supplier or to a designated collection point. For 
more information, see: www.recyclethis.info. 

Funkce 

 Ultratenké a lehké.  

 Vysoký kontrast a vysoký jas. Výrazně zvyšuje vrstvení a detailní prezentaci. 

 Automatické odstranění stínů, které chrání LCD panel pro dlouhodobé uţívání.  

 Rychlá reakce, ne koncové. 

 Vysoká spolehlivost a vynikající schopnost expanze. 

 Víceúrovňová funkce zobrazení nabídky. 

 Interní zdroj napájení, nízká spotřeba energie, dlouhá ţivotnost. 

 Auto image funkce nastavení VGA stavu. 

 

Vysoce výkonné LCD panely vyuţívající top ţebříčku pro zpracování videa čip, který zlepšuje 

zobrazení obrázků s vysokým rozlišením. Nízká spotřeba energie, prevence proti prachu, ochranu 

proti vlhkosti a odolnost proti nárazům účinně prodlouţit ţivotnost CCTV Display. 

http://www.recyclethis.info/
http://www.recyclethis.info/
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Ovládací Prvky a Obsluha Menu 

Prosím, připojte monitor k externímu zařízení podle následujícího seznamu I / O rozhraní a zvolte 
odpovídající vstupní signál kanálu. 

 

 

WBXML284KM 

 

 

 

 
Hlavní Menu 

Stisknutím tlačítka nabídky na spodní pravé straně screenwhich umoţňuje hlavní menu, které mají 
být zobrazeny na obrazovce. V závislosti na modelu, podnabídek hlavního menu: Menu Picture 
(VGA), v menu Picture (HDMI), v menu Audio, OSD menu, v menu Funkce (HDMI) a v menu 
Geometrie (VGA). 

Stiskněte tlačítko menu zvolit podmenu. Nabídka vybrána se zobrazí drátový model, a stiskněte tlačí

tko ▲ ▼ pro pohyb mezi sekundárními nabídkách podnabídky. 
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 (7Key) 
 

A. Tlačítko Source 

 Stiskněte tlačítko pro zobrazení všech nabídek signál kanálu. 

B. Tlačítko Nahoru 

 Stiskněte tlačítko pro pohyb kurzoru na potřebnou funkci. 

 Stiskněte tlačítko pro změnu zvolené funkci v poloţce menu OSD. 

C. Tlačítko Dolů 

 Stiskněte tlačítko pro pohyb kurzoru na potřebnou funkci. 

 Stiskněte tlačítko pro změnu zvolené funkci v poloţce menu OSD. 

D.  Tlačítko Směrem Doprava 

 Stiskněte tlačítko pro pohyb kurzoru na potřebnou funkci. 

 Stiskněte tlačítko pro změnu zvolené funkci v poloţce menu OSD. 

E. Tlačítko Doleva 

 Stiskněte tlačítko pro pohyb kurzoru na potřebnou funkci. 

 Stiskněte tlačítko pro změnu zvolené funkci v poloţce menu OSD. 

F. Tlačítko Menu 

 Stiskněte tlačítko pro zobrazení hlavního menu OSD. 

 Stiskněte tlačítko pro opuštění OSD menu nebo poloţky menu. 

G. Tlačítko Napájení 

 Stiskněte tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí displeje. 
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Nastavení Obrazu (VGA) 

Nabídka Obraz lze nastavit teplotu barev, poměr stran, potlačení šumu a režim obrazu. Stisknutím tlačítka 

▲ ▼ tlačítko pro nastavení hodnoty, když je vybrána položka, stiskněte tlačítko Menu pro opuštění. 

 

Nabídka Zvuk 

Nabídka Zvuk je možné nastavit vyvážení, automatické kalibrace hlasitosti, prostorový zvuk, EQ a 

zvukový režim. Stisknutím tlačítka ▲ ▼ tlačítko pro nastavení hodnoty, když je vybrána položka, 

stiskněte tlačítko Menu pro opuštění. 

 

Volby 

Položka menu lze nastavit jazyk OSD soubor obnovit přístroj do továrního nastavení, spustit 

aktualizaci softwaru, je-li přítomna s novým firmwarem USB, nastavit průhlednost OSD trvání OSD a 
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zapnutí / vypnutí automatického spánku. Stisknutím tlačítka ▲ ▼ tlačítko pro nastavení hodnoty, 

kdyţ je vybrána poloţka, stiskněte tlačítko Menu pro opuštění.  

 

Obrazovka Menu 

Nabídka Screen můžete nastavit H-pozice, V-pozice, clock, fáze a automatické nastavení pozici 

obrazu na jednotce. Stisknutím tlačítka ▲ ▼ tlačítko pro nastavení hodnoty, když je vybrána polož

ka, stiskněte tlačítko Menu pro opuštění. 
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Volba Kanálu 

Menu "Source" můžete zvolit kanál (vstup). Možnosti jsou VGA, HDMI a tak dále. Stisknutím tlačítka 

▲ ▼ tlačítko pro nastavení hodnoty, když je vybrána položka, stiskněte tlačítko Menu pro opuštění. 

Montáţní Příručka 

Zeď nebo jiné Upevnění pomocí VESA standardu 

POZOR montáž na stěnu musí nést minimálně čisté hmotnosti 
pětinásobku monitoru. Chcete-li připojit svůj monitor na zeď 
nebo jiný povrch, budete muset zakoupit VESA držák na zeď. 
Pomocí čtyř M4 x 6 mm šrouby (základnová upevňovací šrouby 
odstraněny v kroku 1 níže jsou M4 x 6 mm), aby připevnit. 
Monitor VESA otvorů je WBXML284KM (100 mm x 100 mm). 

Poznámka: Metrika (M4 x 6 mm), je typ šroub, který by měl být použit (nepoužívat delší šrouby 
nebo monitor může být poškozen). 

1. Před montáţí monitoru, vyjměte základní stoupací (svislá část základny) odstraněním čtyři 
šrouby v horní pomocí šroubováku. Potom můţe být odstraněna základna a stoupačky. S cílem 
zabránit ztrátě těchto šroubů, doporučujeme nahrazení šrouby do jejich původních otvorů. 

2. Připevnit VESA, WBXML284KM (100 mm x 100 mm), deska na zadní straně monitoru a sledovat 
všechny pokynů dodaných s konzolou dokončit upevňovací proces. 
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EU Power Cord 

  
   

EU Power Cord UK Power Cord VGA Cable Audio Cable Dálkový 

 

Indikátor Power / Provozní Reţimy 

LED indikátor 

LED je vypnutá, kdyţ je vypnuto napájení; LED svítí zeleně, pokud je přístroj zapnutý. Funkce pro 
správu napájení monitoru je určen pro aplikace zabezpečení ostrahy. Pokud není k dispozici video, 
monitor zůstává ON být okamţitě připraven k zobrazení videa při změně zdroje, nebo v případě, ţe 
PC změní stav ze spánku / pohotovostního reţimu do aktivního reţimu. Plovoucí box „Ţádný 
signál“ Pomalu se pohybuje po obrazovce, dokud se neobnoví videa. 

Péče 

Prosím otřít prach a další částice s čistým bezprašného hadříku. 

Pokud je to stále není čistý, pouţijte neutrální čisticí prostředek spolu s čistým měkkým hadříkem. 
Vytřete do sucha po vyčištění to. 

Odřením nebo sešrotování skříň s nehtem nebo jinými tvrdými předměty by mohly poškrábat 
bydlení. 
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Rozměry 

 

 

 Model WBXML284KM 

Letter Rozměry mm Palec 

A Šířka těla monitoru 662.0 26.06 

B Výška těla monitoru 390.5 15.37 

C Hloubka těla monitoru 50.0 1.97 

D Hloubka těla monitoru základny 445.5 17.54 

E Šířka základny 556.0  21.89 

F Hloubka základny 200.0 7.87 

G Šířka viditelné plochy 620.9 24.44 

H Výška viditelné plochy 341.3 13.44 

I Tloušťka monitoru 24.0 0.95 

J Spodní šířka bezel 27.2 1.07 

K Boční šířka bezel 19.0 0.75 
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 Specifikace 

 

Model  WBXML284KM 

Ú hlopříčka Rozměr (palce) 28 

Viditelná plocha šířka x výška  
(v palcích) 

27.50*15.47 

Podsvícení displeje VEDENÝ 

Rozteč pixelů (mm) 0.16mm x 0.16mm 

Obrazovka Maximální Rozlišení 3840X2160 

Podepřeného panelu displeje 
Rozlišení 

720x400; 640x480; 800x600; 1024x768; 1280x1024; 1920x1080; 3840x2160; 

Podporované vstupní Rozlišení 720x400; 640x480; 800x600; 1024x768; 1280x1024; 1920x1080; 3840x2160; 

Obnovovací frekvence (vertikální 
frekvence) 

60, 70, 75 Hz V závislosti na rozlišení 

Barevný prostor / Gamut  Deep Color 

Barevná hloubka 1.073billion 

Jas  250 CD/m2 

Automatická kalibrace signálu  Ano 

Monitor Aspect Ratio 16: 9 

Display Aspect Ratio  OSD selectable 16:9 or 4:3 

Kontrastní poměr  1000:1 

Doba odezvy (ms) 5.5 

Ú hel pohledu H / V (stupňů) 170/160 

Digitální video vstupy HDMI up to 3840X2160 

Audio vstupy (stereo)  1x 3.5mm mini-jack 

Reproduktory Two – built in 2” 

Pohotovostní <0.5watts 

Spotřeba Energie <40W  

Monitor tělo Rozměry (WxLxD) 26.06*15.37*1.97 

Max rozměry Monitor + stojan (v 
palcích) 

26.06*17.54*21.89 

Panel Surface Metal 

Vesa Montážní Pattern 100x100; 

Základna / Stand zdarma  Yes 

Základna Tilt Angle  +15°~-10° 

Hmotnost Cabinet Only (lb) 14.7 

Hmotnost Skříň + podstavce (lb) 17.7 

Power Supply (internal) AC 100-240V～50/60Hz 2A 
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Provozní teplota  0ºC ～ 50ºC 

Skladovací Teplota -20ºC ～ 50ºC 

Provozní vlhkost 10 ~ 90% 

Příslušenství VGA cable/Audio cable/User manual/Power cable/HDMI cable/Remote 

Certifikace UL/CE/FCC/ROHS/HDMI 

Záruka 30 months 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omezená Záruka 

1. Obecná ustanovení  
A. Generál  

 
Společnost ADI zaručuje na základě obchodních podmínek této omezené záruky, ţe její produkty W 
Box Technologies jsou od data, kdy je společnost ADI prodala kupujícímu, po dobu vymezenou pro 
kategorie produktů podle článku 1(b) bez závad materiálu a zpracování při řádném pouţívání a 
servisu, vyjma běţného opotřebení. Tato omezená záruka je poskytována pouze kupujícímu a nelze 
ji převést na ţádnou třetí stranu, pokud tak nevyţaduje zákon. Společnost ADI nebude mít na 
základě této omezené záruky či jinak ţádnou povinnost v těchto případech:  
 (I) Nesprávná instalace, pouţití či údrţba produktu;  
 (II) Produkt je instalován mimo uvedené provozní parametry, jsou na něm provedeny změny 
nebo neodborný servis či opravy;  
 (III) Škodu způsobily vnější přírodní vlivy, například blesk, nárazový proud, poţár, povodeň, 
vyšší moc a podobně.  
 (IV) Závady vyplývající z neoprávněných úprav, zneuţití, vandalismu či jiných příčin  
 (V) Nesouvisejících s vadným materiálem ani vadným zpracováním, nebo poruchy spojené s 
bateriemi jakéhokoli typu pouţitými v souvislosti s produkty prodanými za těchto podmínek.  
 
Společnost ADI poskytuje záruku pouze na produkty označené jako W Box Technologies, které 
prodává. Na jakékoli jiné produkty značek třetích stran se vztahují záruky jejich příslušného 
výrobce po dobu, kterou stanoví tento výrobce, který je třetí osobou, a společnost ADI umoţňuje 
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nebo uděluje kupujícímu tyto záruky a pouze ty záruky nabízené těmito výrobci či prodejci, kteří 
jsou třetí osobou, k produktům jiných značek neţ ADI, a to pouze v případech, kdy má společnost 
ADI právo k takovým zárukám nebo je oprávněna je udělit. Samotná společnost ADI nepodává 
záruku k ţádnému produktu jiných značek neţ ADI a prodává pouze podle zásady „ve stavu, v jakém 
jsou“ podle obchodních podmínek prodeje společnosti ADI.  
 

B. Zvláštní záruky u kategorií produktů:  
 

Kategorie produktů Záruční doba 

Analogové kamery 36 měsíců 

Napájení CCTV 24 měsíců 

Monitory 36 měsíců 

Digitální videorekordér (DVR), síťový videorekordér 
(NVR) 

60 měsíců 

IP kamery 60 měsíců 

TV drţáky 60 měsíců 

Analogové kabely Omezená celoţivotní záruka 

B konektory Omezená celoţivotní záruka 

HDMI kabely Omezená celoţivotní záruka 

Patch kabely Omezená celoţivotní záruka 

 

2. VÝJIMKA ZE ZÁRUK, OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI  
NEEXISTUJÍ ŢÁDNÉ ZÁRUKY ANI PODMÍNKY, VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ, NA PRODEJNOST NEBO 
VHODNOST VÝROBKU PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL ČI JINAK, PŘESAHUJÍCÍ RÁMEC POPISU VYPLÝVAJÍCÍHO Z 
TOHOTO DOKUMENTU. V NEJŠIRŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM NEPŘEBÍRÁ SPOLEČNOST ADI V 
ŢÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST VŮČI NIKOMU V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLI (I) NÁSLEDNÝCH, 
NÁHODNÝCH, NEPŘÍMÝCH, ZVLÁŠTNÍCH ŠKOD ČI ŠKOD REPRESIVNÍ POVAHY, A (II) V PŘÍPADĚ 
JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO NARUŠENÍ DAT, ZTRÁTY GOODWILL, DOBRÉ POVĚSTI, ZISKŮ, 
PŘEDPOKLÁDANÝCH ZISKŮ, VÝNOSŮ, OBCHODNÍCH PŘÍLEŢITOSTÍ, SMLUV, VYUŢITÍ PENĚZ NEBO 
PRODUKTU NEBO JMĚNÍ NEBO JAKÉKOLI ZTRÁTY VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI 
(VKAŢDÉM PŘÍPADĚ PŘÍMO ČI NEPŘÍMO, NEJSOU-LI OBSAŢENY V BODĚ (I)), KTERÉ JAKÝMKOLI 
ZPŮSOBEM SOUVISEJÍ S PRODUKTEM NEBO JSOU JÍM JAKKOLI ZPŮSOBENY, A/NEBO V PŘÍPADĚ 
PORUŠENÍ TÉTO ČI JINÉ ZÁRUKY ČI PODMÍNKY, VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, NEBO NA ZÁKLADĚ 
JAKÉKOLI JINÉ ODPOVĚDNOSTI, DOKONCE I TEHDY, ZPŮSOBÍ-LI ZTRÁTU ČI ŠKODU VLASTNÍ 
NEDBALOST ČI POCHYBENÍ SPOLEČNOSTI ADI A DOKONCE I POKUD BYLA SPOLEČNOST ADI O 
MOŢNOSTI TAKOVÝCH ZTRÁT ČI ŠKOD INFORMOVÁNA. Veškeré popisy produktů (písemné či ústní, ze 
strany společnosti ADI nebo jejích zástupců), specifikace, vzorky, modely, zpravodaj, nákresy, 
schémata, technické listy či podobné dokumenty pouţité v souvislosti s objednávkou kupujícího 
jsou určeny k jedinému účelu, kterým je identifikace produktů společnosti ADI, a nebudou 
vykládány jako výslovná záruka nebo podmínka. Ţádné návrhy společnosti ADI nebo jejích zástupců 
ohledně pouţití, aplikací nebo vhodnosti produktů nebudou povaţovány za výslovnou záruku či 
podmínku, pokud je v tomto smyslu písemně nepotvrdí společnost ADI. Společnost ADI neprohlašuje, 



   15 

ţe produkty, které prodává, nelze narušit či obejít; ţe produkty zabrání veškerým úrazům osob 
nebo ztrátám na majetku způsobeným krádeţí, loupeţí, poţárem či jinak, nebo ţe produkty ve 
všech případech zajistí odpovídající varování nebo ochranu. Kupující je srozuměn, a zajistí, aby i 
jeho zákazník byl srozuměn, s tím, ţe řádně instalovaný a udrţovaný produkt není pojištěním ani 
zárukou, ţe jako takový nezpůsobí újmu na zdraví osob či ztrátu na majetku, ani nepovede k 
takovým případům. SPOLEČNOST ADI NÁSLEDNĚ V NEJVĚTŠÍ MOŢNÉ MÍŘE POVOLENÉ ZÁKONEM 
NEPŘEBÍRÁ ŢÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ŢÁDNOU ÚJMU NA ZDRAVÍ OSOB, POŠKOZENÍ MAJETKU ČI 
JINOU ZTRÁTU NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLI REKLAMACE, VČETNĚ REKLAMACE, ŢE PRODUKT NEVYDAL 
VAROVÁNÍ. Pokud však je společnost ADI odpovědná přímo či nepřímo za jakoukoli ztrátu či škodu 
ve vztahu k produktům, které prodává, bez ohledu na příčinu či původ, její maximální výše 
odpovědnosti v ţádném případě nepřevýší nákupní cenu produktu, která bude potvrzena jako 
paušální odškodnění a nikoli jako pokuta a bude úplnou a výlučnou nápravou vůči ADI.  
ABY SE PŘEDEŠLO POCHYBNOSTEM, ADI NEUSILUJE DÁLE ZA VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ SVÉ 
ODPOVĚDNOSTI VE VZTAHU K (I) PODVOD, (II) SMRT NEBO ZRANĚNÍ OSOB PŘÍMO VYPLÝVAJÍCÍ ZE 
JEJÍ NEDBALOSTI NEBO (III) ZÁLEŢITOSTI, O KTERÝ ZE ZÁKONA TO NENÍ MOŢNOST OMEZIT SVÉ 
RUČENÍ.  
 

3. Omezení odpovědnosti vůči zákazníkům kupujícího.  
Kupující souhlasí s tím, ţe odpovědnost vůči svým zákazníkům omezí v největší moţné míře 
povolené zákonem. Kupující potvrzuje, ţe společnost ADI bude povaţována za subjekt, který 
poskytne spotřebitelům svých produktů takové zákonné záruky, které můţe vyţadovat zákon, a 
kupující nesmí nikdy své zákazníky a/nebo uţivatele produktů ADI ujišťovat, ţe ADI poskytuje 
jakékoli další záruky. Přijetím produktů přebírá kupující v nejširším rozsahu povoleném zákonem 
veškerou odpovědnost, a souhlasí s tím, ţe odškodní a ochrání a obhájí společnost ADI, v případě 
veškerých soudních sporů, reklamací, nároků, poţadavků, ţalobních důvodů a rozsudků souvisejících 
se škodami, kam patří jak úrazy osob, tak poškození osobního majetku, které utrpí jakákoli osoba, 
firma, společnost či obchodní sdruţení, mimo jiné včetně zákazníků kupujícího a/nebo uţivatelů 
produktů v důsledku jakéhokoli selhání produktů, kdy nezjistí nebezpečí a/nebo před ním nevarují, 
coţ je účel, pro který bylo toto zboţí vyvinuto, nebo v důsledku jakékoli jiné chyby produktů, ať 
jsou tyto škody způsobeny či přičítány jediné či společné souběţné nedbalosti či vině společnosti 
ADI.  
 

4. Vrácení zboţí  
Na základě níţe uvedených podmínek a v příslušné záruční době vymění společnost ADI produkt 
nebo vrátí peníze za nákup, dle svého výhradního uváţení a bezplatně, u jakýchkoli vadných 
výrobků, které byly vráceny předplaceně. Veškeré povinnosti společnosti ADI vyměnit produkty, na 
které se vztahuje záruka omezené ţivotnosti podle této záruky a které vykazují závadu, jsou 
omezeny dostupností náhradního produktu. ADI si vyhrazuje právo nahradit veškeré tyto produkty 
současně dostupnými produkty nebo vrátit peníze dle svého výhradního uváţení. V případě, ţe má 
kupující problém s kterýmkoli produktem společnosti ADI, obraťte se prosím na místní pobočku ADI 
za účelem zjištění pokynů ohledně vrácení produktu:  

 o www.adiglobal.com  

 o www.wboxtech.eu  
 
Před kontaktem ověřte, zda u sebe máte číslo modelu a zda znáte povahu problému. V případě 
výměny bude vrácený produkt zaúčtován ve prospěch účtu kupujícího a na novou poloţku bude 
vystavena nová faktura. ADI si vyhrazuje právo vrátit peníze pouze místo výměny. Jestliţe se zjistí, 
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ţe produkt W Box Technologies je v dobrém funkčním stavu nebo je nefunkčnost produktu 
výsledkem poškození či zneuţití uţivatelem, bude produkt vrácen kupujícímu ve stejném stavu, v 
jakém byl přijat a kupující je povinen uhradit veškeré přepravní náklady za cestu zpět.  
 

5. Rozhodné právo  
Tato omezená záruka se řídí zákony Anglie a Walesu.  
 

6. Ostatní ustanovení  
Jestliţe bude některé ustanovení této omezené záruky těmito zákony zakázáno, stane se 
neúčinným a neplatným, avšak zbývající ustanovení omezené záruky setrvá v plné platnosti a 
účinnosti. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  WBXML284KM 

LED 4K pro-grade barevný 
monitor 28” Prohlíţení Size; 
Display Port,HDMI,VGA,BNC 
vstupy; Obsahuje Audio, 

VGA, EU&UK power cables, 
Dálkový. 

 

POZOR: Nepřekračujte 
LISTED nosnost, velmi váţná 
zranění nebo vlastnost můţe 

dojít k poškození! 


