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O GPO

NÁŠ ZÁVÄZOK

Uvidíte, že si užijete svoju VÁŠEŇ.TM

O GPO

GPO, German-Precision-Optics je medzinárodná 

spoločnosť, ktorá vyrába a predáva prémiové outdoor 

optické prístroje športovým nadšencom, ktorí 

vyhľadávajú vysoko kvalitné pomôcky, ktoré môžu 

použiť v ich športe.

Spoločnosť GPO, GmbH má sídlo v Mníchove (Nemecko) 

a GPO USA sídli vo Virgínii. Toto geografické rozdelenie 

zabezpečuje, že sa na globálny trh dostávajú najlepšie 

športové optické prístroje na svete. Spoločne sa rieši 

dizajn, technické prevedenie, výroba a distribúcia. A 

preto tieto výrobky spĺňajú najvyššie špecifikácie vo 

všetkých cenových hladinách a produktových 

segmentoch. 

GPO sa pýši tým, že zamestnáva

najinteligentnejších, najtalentovanejších a najkreatívnej-

ších nemeckých inžinierov. Ich zručnosť a dovednosť sú 

zárukou, že všetky GPO prístroje majú nadštandardnú 

kvalitu a jedinečné vlastnosti.

V GPO usilujeme o to, aby sme vám priniesli prémiové 

výrobky v absolútne najlepšej kvalite a cene. My nechceme 

investovať do extrémnej infraštruktúry a nechať spotrebiteľa 

platiť za túto investíciu. My nechceme investovať

do výroby produktu, ktorému sa pri nepostrehnuteľnej 

zmene disproporčne navýši cena. My nechceme zvyšovať 

cenu výrobku, aby sme zaplatili extravagantné marketingo-

vé kampane. My sa chceme sústrediť na kvalitný výrobok za 

rozumnú cenu. Našim zákazníkom nechceme klamať. Našu 

povesť zaistí používanie diaľkomeru v teréne. Takže, keď 

príde čas na kúpu nového diaľkomera, dôverujte GPO. 

Nebudete sklamaný.
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Bezpečnostné pokyny

 

 

 

SLOVENČINA

Prečítajte si starostlivo tieto bezpečnostné 

pokyny a dodržiavajte ich pri používaní výrobku.

Nikdy nepozerajte priamo do slnka, ani do 

žiadnych jasných svetelných zdrojov 

alebo laserových svetelných zdrojov

prostredníctvom optického výrobku. Môže to 

spôsobiť nenapraviteľné poškodenie očí. 

Optika vnútri okulára funguje ako lupa, 

a preto dramaticky zvyšuje intenzitu 

svetelného zdroja.

Buďte opatrný pri dotyku kovových častí,

ak ste výrobok nepoužívali a prístroj bol 

vystavený slnku alebo mrazu. Mohli by ste 

si spôsobiť poranenie kože.

Vyhnite sa neprimeranej reakcii a nenechajte 

výrobok spadnúť. Jedná sa o optický prístroj 

a môže dôjsť k jeho poškodeniu.

Celý prístroj, vrátane okulára a príslušenstva, 

skladujte mimo dosahu detí. Niektoré naše 

výrobky môžu obsahovať malé časti, čo pre 

deti predstavuje riziko dusenia alebo nylonové 

popruhy, čo by mohlo spôsobiť uškrtenie.
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Blahoželáme vám k zakúpeniu výrobku
FlagmasterTM s PinFinderTM 
a Slope technológiou.

ÚVOD

UPOZORNENIE

Bezpečnostní opatření a varování před nebezpečím

Nový FLAGMASTER je precízny optický prístroj na 

presné a rýchle meranie vzdialeností na akomkoľvek 

golfovom ihrisku za akýchkoľvek podmienok. Táto 

príručka popisuje funkcie diaľkomeru a vysvetľuje 

využívanie jednotlivých technológií, aby náš diaľkomer 

pomohol vylepšiť vašu hru. Pozorne si prečítajte návod 

na použitie, aby ste čo najlepšie dokázali používať váš 

nový prístroj.

Váš FLAGMASTER sme navrhli tak, aby vyhovoval 

všetkým vašim potrebám zamerania pri golfovej hre. 

Pri jeho vývoji sme kládli dôraz na intuitívnu užívateľskú 

prívetivosť. Integrované technológie PinFinderTM 

a SLOPE  v kombinácii s jednou z najrýchlejších 

laserových zameriavacích systémov na trhu a špičková 

kvalita optiky vám umožní, aby ste sa pri hre venovali 

tomu podstatnému. 

FLAGMASTER je mimoriadne kompaktný prístroj, ktorý 

sa ovláda jednou rukou. Jeho povrch je na dotyk 

príjemný a vďaka tomu sa veľmi pohodlne drží v ruke.   

Okulár má integrované nastavenie dioptrií, aby si ho 

každý užívateľ mohol prispôsobiť podľa svojich potrieb. 

FLAGMASTER má 6-násobné zväčšenie a meria 

vzdialenosť od 6 do 1 800 yardov v závislosti od 

podmienok prostredia. Zároveň obsahuje PinFinderTM

technológiu na potvrdenie presnej vzdialenosti k vlajke.

Bezpečnostné opatrenia a varovanie 
pred nebezpečenstvom

Nikdy nepoužívajte laserové meranie 
(tlačidlo RANGE) v priamej prítomnosti ľudí 
v zornom poli lasera.

Nikdy nepoužívajte laserové meranie (tlačidlo 
RANGE) nasmerované do vlastného oka alebo na 
ľudí okolo vás.

Nikdy sa nepozerajte s prístrojom FLAGMASTER 
do slnka alebo iných zdrojov jasného svetla.

Nenechajte výrobok na dosah detí.

Prístroj nikdy neotvárajte.

Nikdy neupravujte elektroniku prístroja.

Nepoužívajte inú batériu než CR2.
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-  Tlačidlo POWER/RANGE

-  Nastavenie dioptrií

-  Priestor pre batérie

-  Ukazovateľ povolenia/nepovolenia 
    používania prístroja na turnajoch

-  Tlačidlo MODE (režim) 6x20 mm monokulárny laserový zameriavač 

s antireflexným povlakom optiky na zvýšenie 

prenosu svetla

Inovatívna jednoručná manipulácia a SpeedFocusTM 

okulár

Technológia PinFinderTM

Technológia SLOPE na určenie uhlu alebo zmenenej 

vzdialenosti pri zameriavaní cieľov pod rôznymi 

uhlami

Jeden z najrýchlejších laserových zameriavacích 

systémov s rýchlosťou skenovania 3 merania za 

sekundu

Meracie jednotky v metroch a yardoch

Displej (HLCD) s maximálnym

prenosom svetla v akomkoľvek prostredí

Kompaktné a ľahké puzdro na dotyk jemným 

povrchom s gumovými 

úchytkami

Ukazovateľ povolenia/nepovolenia používania 

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI



FUNKČNOSŤ

PRESNOSŤ MERANIA Meranie vzdialenosti 
a výkon v režime Hyperscan

Typ cieľa

Kvalitné odrazky a optické hranoly

Trávnik a stromy

Vlajka

Vzdialenosť merania

 do  1,800 yarov

 do  700 yardov

 do  500 yardov

FLAGMASTER používa infračervený laser a detektor na 

presné určenie vzdialenosti k cieľu. Funguje to tak, že 

prístroj vysiela  sériu laserových impulzov bezpečných pre 

oči a podľa času potrebného na cestu týchto impulzov do 

cieľa a späť, vie FLAGMASTER vypočítať presnú 

vzdialenosť. Systém diaľkomeru využíva pokročilé 

algoritmy prebiehajúce v procesore digitálneho signálu 

na zlepšenie výkonu a zväčšenie dosahu prístroja.

Za normálnych podmienok presnosť merania je +/- 1 yard 

až do vzdialenosti 

1 000 yardov. Od 1 000 do 1 800 yardov presnosť merania 

je +/- 2 yardy. Presnosť merania a maximálna vzdialenosť 

závisia vo veľkej miere od odrazivosti cieľa a podmienok 

prostredia v čase merania. V závislosti od týchto 

podmienok sa vzdialenosť a presnosť môžu líšiť. 

Farba, povrchová úprava, veľkosť, tvar cieľa, hmla, dážď, 

uhol merania a rozptýlené svetlo ovplyvňujú meranie 

pozitívne alebo negatívne.

Lesklý povrch cieľovej farby = vysoký odraz 

Čierna cieľová farba = nízky odraz

Slnečné svetlo = kratší dosah

Zakrytá obloha = dlhší dosah
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NASTAVENIE A POČIATOČNÉ POUŽITIE

Vloženie a výmena batérie

Súčasťou balenia je batéria CR2. Pred vložením batérie 

do prístroja, odstráňte jej obal. Odklopte polovicu z krytu 

batérie. Bude vám slúžiť ako kľučka pri otváraní priestoru 

na batériu (otáčajte v protismere hodinových ručičiek). 

Po otvorení prehriadky na batériu, vložte 

3-voltovú lítiovú batériu CR2 záporným kontaktom 

smerujúcim do vnútra priehradky. Priestor zavrite krytom 

a použitím "kľučky" točte v smere hodinových ručičiek. 

Utiahnite rukou a sklopte kryt späť do počiatočnej pozície.  

Dávajte pozor, aby ste ho príliš neutiahli, pretože ho 

môžete zlomiť. Ak sa veko batérie správne nenainštaluje, 

tento priestor nemusí dobre tesniť.

Batériu kontrolujte každé 3 mesiace, aby ste zabránili jej 

vytečeniu. 

Väčšina batérií CR-2 vydrží vo vašom prístroji niekoľko 

rokov, avšak odporúčame batériu meniť každý rok. Batériu 

vždy ekologicky likvidujte, to znamená vyhadzujte len do 

určených kontajnerov (pozri podrobnosti v kapitole 

„Likvidácia elektrických a elektronických zariadení").



Váš FLAGMASTER sa dodáva so šnúrkou na krk alebo 

remienkom. Táto šnúrka zaisťí bezpečnú manipuláciu 

s výrobkom. Zoberte tenký koniec slučky, ktorá je na 

šnúrke a prevlečte ho cez pripojovaciu časť na vašom 

prístroji FLAGMASTER. Potom prevlečte hrubšiu časť 

šnúrky cez slučku a poriadne utiahnite. Posuvnou 

sponou môžete meniť veľkosť slučky podľa toho, 

ako máte hrubé zápästie. Prosím, neťahajte za slučku 

Príliš pevne, aby nedošlo k zraneniu.
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NASTAVENIE OKULÁRA PRIPOJENIE ŠNÚRKY

FLAGMASTER je vybavený technológiou SpeedFocusTM 

- dioptrická korekcia. Nachádza sa v blízkosti okulára.

Nastaviť okulár je možné  v rozmedzí +/- 3 dioptrie. 

Pozerajte sa cez okulár a otáčajte zaostrovacím 

kolieskom v + alebo - smere podľa vašich dioptrií. 

Otáčajte ostrením SpeedFocusTM, aby ste dosiahli 

najlepšie zaostrenie obrazu na displeji.
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UKAZOVATELE NA DISPLEJI

RÔZNE NASTAVENIA (REŽIMY)

Naším cieľom bolo poskytnúť vám tú najintuitívnejšiu 
manipuláciu. Zároveň sme chceli integrovať všetky 
príslušné režimy, takže na vašom prístroji môžete 
nastaviť a zvoliť nasledujúce režimy:

Zameriavací bod. Toto je bod, na ktorý sa 
zameriava cieľ, aby sa určila jeho vzdialenosť.

 

Zobrazenie vzdialenosti

LOS alebo SLOPE sekcia a výber 

Indikátor stavu batérie 

Nastavenie meracej jednotky - metry / yardy

PinFinder 

Zobrazenia úhla

1 

2 

3 

4

5 

6

7  

-

-

-

-

-

-

-

1 
2 

5 
6 

7 
3 

4 

 Režim priamej vzdialenosti (LOS) alebo sklonu (SLOPE).  

V režime SLOPE sa zapne  indikátor povolenia 
používania tejto technológie na turnaji. Tento režim by 
sa nemal používať, pokiaľ to pravidlá turnaja nedovoľujú. 

Meracia jednotka v metroch alebo yardoch.

Zapnutie/vypnutie vibrácie funkcie PinFinder.

Na HD displeji sa zobrazí zameriavací bod, jednotka 

merania v metroch alebo yardoch, funkcia SLOPE a 

aktuálny stav batérie.

Po aktivácii z režimu spánku na displeji uvidíte všetky 

dostupné informácie. Ak chcete aktivovať meranie, 

jednoducho stlačte tlačidlo RANGE. FLAGMASTER zmeria 

vzdialenosť a zobrazí ju po dobu 10 sekúnd. Aby sme 

predišli nejasnostiam, uvidíte iba zameraný bod a 

nameranú vzdialenosť.
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PinFinder

REŽIM SKENOVANIA

Váš FLAGMASTER má režim PinFinder, ktorý vám 

umožní zistiť vzdialenosť k vlajke. Niektoré ihriská 

využívajú tyče s odrazkami alebo optickými hranolmi. 

V režime PinFinder uvidíte na displeji symbol vlajky. 

Posuňte zameriavací bod alebo zacieľovací bod displeja 

smerom k vlajke alebo vrchu tyče. Mali by ste cítiť 

vibráciu, ak ste funkciu vibrovania zaktívnili. 

Stlačte a podržte tlačidlo RANGE (A) 

(váš FLAGMASTERTM automaticky prejde do režimu 

skenovania). Na chvíľu opatrne posuňte zameriavací bod 

nad vlajku alebo optický hranol na tyči. Tlačidlo RANGE 

je stále stlačené. Ak došlo k zameraniu vlajky alebo tyče, 

okolo ikony vlajky sa objaví kruh a vy pocítite vibrovanie, 

ak ste tento režim zaktívnili. Na displeji sa potvrdí 

zacielenie. Po uvoľnení tlačidla RANGE sa na 10 sekúnd 

zobrazí nameraná vzdialenosť.

Váš FLAGMASTER vám dáva možnosť tzv. jednodu-

chého merania alebo režim skenovania. Na samostatné 

meranie vzdialenosti zamerajte diaľkomer na 

zamýšľaný cieľ a potom stlačte a uvoľnite tlačidlo 

RANGE. V skenovacom režime zamerajte diaľkomer, 

stlačte a podržte tlačidlo RANGE- zariadenie bude 

skenovať po dobu 20 sekúnd s 3 aktualizáciami za 

sekundu. Režim skenovania sa používa na zameranie 

vzdialených cieľov alebo keď je vlajka v pohybe. 

Po uvoľnení tlačidla RANGE sa na 10 sekúnd zobrazí 

posledný, najlepšie nameraný výsledok.
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NASTAVENIE PRÍSTROJA 
A MOŽNOSTI NASTAVENIA

 

A 

E 

D 

4 

C 

7 

6 
5 

3

1. Stlačte a uvoľnite tlačidlo RANGE (A), čím zapnete váš prístroj.

Predvolený stav: Režim LOS (3) je aktívny, ukazovateľ miery je 

v yardoch (5), ukazovateľ uhla (7), ikonka vlajky (6), indikátor batérie 

(4) sa zobrazujú prvé 2 sekundy po zapnutí, potom už iba vzdialenosť, 

merná jednotka, uhol a ikonka vlajky (indikátor batérie a režim LOS 

zmizne).

Displej diaľkomeru je zapnutý po dobu 10 sekúnd alebo 

až do stlačenia tlačidla RANGE alebo MODE. 

Ak nestlačíte ani jedno tlačidlo, tak sa diaľkomer 

po 10 sekundách vypne.

Ak chcete vstúpiť do programovacieho režimu, stlačte 

a podržte tlačidlo MODE (E) na viac ako 2 sekundy 

(diaľkomer musí byť aktívny).
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2. NASTAVENIE REŽIMU LOS A SLOPE

A B

E 

D 
C 

LOS (6) bliká. Stlačením tlačidla RANGE (A) prepínate 

medzi režimom LOS a SLOPE. Keď váš požadovaný režim 

bliká, stlačte a uvoľnite tlačidlo režimu MODE (E), aby ste 

nastavenie uložili a prejdite na ďalší krok.
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Režim priamej vzdialenosti (LOS)
alebo nastavenie SLOPE funkcie

INFORMÁCIE O REŽIME SLOPE (sklon)

Príklad:
v režime LOS vzdialenosť 
500 yardov pod 30° sklonom 
= upravenej vzdialenosti 
433 yardov

 

 

Váš diaľkomer môžete nastaviť pomocou prednastavenia, 

nasledujte krok za krokom menu. 

Váš prístroj zaktívnite stlačením tlačidla RANGE. Potom na 

2 sekundy stlačte tlačidlo MODE. Na displeji sa zobrazí 

LOS = priama vzdialenosť (bliká). Režim LOS je nastavený. 

Ak chcete nastaviť režim SLOPE= stlačte tlačidlo RANGE. 

Na displeji sa zobrazí SLOPE. Ďalším stlačením tlačidla 

MODE uložíte nastavenú funkciu.

Váš FLAGMASTER vám ponúka 2 rôzne spôsoby 

na určenie vzdialenosti. Prvým z nich je LOS (priama 

vzdialenosť). Režim LOS meria priamu vzdialenosť 

na cieľ bez ohľadu na sklon. SLOPE režim vám povie 

ekvivalentnú vodorovnú vzdialenosť  s ohľadom na uhol 

sklonu (alebo vzdialenosť upravenú podľa sklonu).

Váš FLAGMASTER má zabudovaný snímač náklonu, 

ktorý určuje presný uhol sklonu až do ± 60 stupňov.

Váš FLAGMASTER automaticky prepočíta upravenú 

vzdialenosť na základe nameranej vzdialenosti a sklonu 

uhla. Keď je váš FLAGMASTER v režime LOS (priama 

vzdialenosť), bude sa vám striedavo zobrazovať 

vzdialenosť 500 metrov a nameraný uhol. 

Ak je FLAGMASTER v režime SLOPE, zobrazí sa 

prepočítaná vzdialenosť 433 metrov zahrnujúca uhol 30°.

Upravená vzdialenosť vďaka sklonu svahu na 433 yardov
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Nastavenie indikátora režimu SLOPE

V režime SLOPE budú počas zameriavania blikať 
červené LED diódy na čelnej doske.

Niektoré oficiálne turnaje nepovoľujú použitie režimu 

SLOPE. Váš FLAGMASTER vám umožňuje tento režim 

vypnúť. Keď stlačíte tlačidlo MODE, aktivujete menu 

nastavenie. Tam si môžete vybrať medzi ZAPNUTÍM 

alebo VYPNUTÍM SLOPE režimu. Ak je povolená funkcia 

SLOPE, uvidíte upravenú vzdialenosť. Ak je režim SLOPE 

vypnutý, nebude fungovať. Okrem toho vy a golfový 

rozhodca uvidíte dva blikajúce červené  trojuholníky, 

ktoré ukazujú aktivovaný režim SLOPE. Ak chcete zapnúť 

režim SLOPE, opakujte to dovtedy, kým sa nezobrazí 

SLOPE ON. Potvrďte stlačením tlačidla MODE.
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A B

E 

D 
C 

3. NASTAVENIE MERANIA V METROCH 
A YARDOCH
Nastavenie v yardoch (Y) (5) bliká. Stlačte tlačidlo 

RANGE (A), aby ste mohli prepínať medzi metrami 

(M) a yardami (Y) (5). Keď vaša požadovaná merná 

jednotka bliká, stlačte a uvoľnite tlačidlo MODE (E), 

aby ste nastavenie uložili a prejdite na nastavenie 

vibrácie.
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A B

E 

D 
C 

4. NASTAVENIE FUNKCIE VIBROVANIA

Používa sa pri zacielení. Ak je funkcia vibrovania 

zapnutá, bliká. Stlačte tlačidlo RANGE (A), aby ste mohli 

prepínať medzi zapnutím funkcie vibrovania (ON) a 

vypnutím funkcie vibrovania (OFF). Keď váš požadovaný 

režim bliká, stlačte a uvoľnite tlačidlo MODE (E), aby sa 

nastavenie uložilo a prejdite na 

ďalšie nastavenie.
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TECHNICKÉ VLASTNOSTI DIAĽKOMERU 
FLAGMASTER

ROZMERY VÝROBKU

Zväčšenie

Priemer objektívu

Výstupná šošovka

Očný reliéf

Dioptrická korekce

Zorné pole na vzdialenosť 100 yardov

Doba laserovej odozvy

Režim merania

Dĺžka

Šírka

Výška

Váha

Počet meraní 1 batérie

Typ batérie

Minimálny dosah

Maximálny dosah (reflexné objekty)

Maximálny dosah (reflexné objekty)

Dosah na vlajky

Presnosť merania na 6 - 1 000 yardov

Presnosť merania na 1 000 - 1 800 yardov

Laserová trieda

Snímač uhla

6x

20 mm

3,33 mm

16 mm

+3

7,5°

0,33  Sekúnd

Áno

94 mm

33 mm

76 mm

148 g

4.000

CR2 Lithium

6 yardov

1.800 yardov

700 yardov

500 yardov

+1

+2

1M

+/- 60°

a

c

b

a - 75,7 mm  |  b - 94,0 mm  |  c - 33,8 mm

Starostlivosť, čistenie a údržba
Objektív sa čistí pomocou handričky na optické prístroje 

alebo jemnou kefkou na šošovky. Optiku prístroja 

udržujte vždy čistú. Okamžite z nej odstraňujte 

nečistoty, škvrny od vody alebo odtlačky prstov, aby 

ste zabezpečili jej trvalý výkon. Správny postup pri 

čistení:  Odfúknite prach alebo malé nečistoty z 

objektívu a potom použite handričku na čistenie 

optických prístojov a zľahka pretrite povrch šošoviek. 

Hrubá špina by mala byť zo šošovky odstránená 

fúknutím alebo použitím kefky, preto šošovku príliš 

nedrhnite. Môžete poškriabať jej povrch. Všetky externé 

mechanické komponenty aj gumový povrch sa môžu 

vyčistiť mäkkou, čistou a mierne navlhčenou handričkou. 

Handričku na čistenie objektívov nepoužívajte na 

vyčistenie vonkajších súčiastok a gumového povrchu.



SK35

Skladovanie

Náhradné diely

UPOZORNENIE

P o < 10W,  λ = 905 nm, t = 22 ns

Zariadenie FLAGMASTER uchovávajte po použití v suchu 

a na dobre vetranom mieste. Ak používate prístroj na 

mieste s vysokou vlhkosťou, skladujte prosím svoj výrobok 

vo vzduchotesnom obale s prostriedkom na absorbovanie 

vlhkosti, aby ste znížili možnosť kontaminácie plesňami.

Ak potrebujete náhradné diely alebo príslušenstvo pre 

váš prístroj FLAGMASTER, kontaktujte prosím vášho 

distribútora alebo našu spoločnosť 

GPO GmbH & Co. KG.

NĚMECKO

LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 1M S NEVIDITEĽNÝM 

LASEROVÝM ŽIARENÍM - VYHÝBAJTE SA PRIAMEMU 

OČNÉMU ZÁSAHU.

Tento výrobok je v súlade s normou IEC 60825-1: 2014-05

Ed 3.0 a je v súlade s normou FDA pre laserové výrobky, 

okrem tých, ktoré sú uvedené v tzv. Laser note No. 50 

z 24. júna 2007.

Tento výrobok bol testovaný a zistilo sa, že vyhovuje 

obmedzeniam digitálnych zariadení triedy B podľa časti 

15 pravidiel FCC (Federal Communications Commision - 

pozn. prekladateľa). Toto zariadenie môže rušiť 

bezdrôtovú komunikáciu. Aj pri správnom používaní, 

neexistuje záruka, že toto rušenie sa nevyskytne. Pokiaľ 

tento výrobok spôsobuje rušenie rádia alebo televízie, 

môže sa užívateľ pokúsiť opraviť rušenie signálu 

Na dodržanie obmedzenia digitálnych zariadení triedy 

B, podľa časti 15 FCC, používajte tienený kábel 

s vybavením. Špecifikácie a dizajn výrobku sa môžu 

zmeniť bez upozornenia zo strany výrobcu.

Presmerujte prijímaciu anténu.

Zväčšite vzdialenosť medzi diaľkomerom a prijímačom.

Pripojte zariadenie k inému elektrickému obvodu 

ako je pripojený prijímač.

Poraďte sa s technikom.



                   

Nálepka s varovaním. Mala by zobrazovať, že ide 
o prístroj s laserovým žiarením triedy 1M.

LIKVIDÁCIA ELEKTRICKÝCH 
A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

GPO GmbH & Co. KG WEEE-Reg.-Nr.: DE 45735335

ZÁRUKA

Akékoľvek vrátenie výrobku v rámci tejto záruky musí 

obsahovať nasledujúce informácie:

1. Meno, adresa a telefónne číslo.

2. Popis problému.

4. Kópia dokladu s dátumom zakúpenia

 

Toto zariadenie obsahuje elektrické a / alebo elektronické 

časti, a preto sa nesmie likvidovať ako bežný domový 

odpad. Namiesto toho by sa mal odovzdať v príslušných 

komunitných recyklačných centrách. Je to bezplatná 

služba. Ak zariadenie obsahuje vymeniteľné (nabíjacie) 

batérie, nezabudnite ich vybrať a prípadne zlikvidovať 

v súlade s platnými predpismi (pozri príslušné poznámky 

v Návode na použitie tohto výrobku).

Viac informácií k tejto téme získate od miestneho 

zastupiteľstva, príslušného zberného dvora alebo 

v obchode, kde ste náš výrobok zakúpili.

Váš FLAGMASTER má dvojročnú záruku od dátumu 

nákupu na závady materiálu a montáž. Pokiaľ  sa v záručnej 

dobe vyskytne nejaká  vada, opravíme alebo vymeníme 

výrobok podľa nášho uváženia.

Táto záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nespráv-

nym použitím, nesprávnou manipuláciou alebo nesprávnou 

údržbou vykonanou niekým iným ako autorizovaným 

servisom od GPO GmbH & Co.

S vaším prístrojom neposielajte žiadne príslušenstvo 

(batériu, puzdro, šnúrku atď.), iba výrobok, ktorý má byť 

opravený. Výrobok by mal byť dobre zabalený v odolnej 

krabici, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave. 


