Drogi Kliencie,
Dziękujemy za wybranie naszego automatycznego odkurzacza basenowego Sweepy Free ® ZODIAC.
Robot został zaprojektowany , wyprodukowany i skontrolowany z największą troską aby zapewnić
sprostać Twoim potrzebom.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym użyciem. W tym dokumencie
znajdują się wszystkie informacje potrzebne do zapewnienia optymalnej I bezpiecznej pracy
urządzenia. W celu uzyskania dodatkowej informacji, skontaktuj się ze swoim dostawcą, uzyskasz u
niego pomoc odnośnie użytkowania i konserwacji odkurzacza. Dostawca zapewni również wszelkie
części zamienne których możesz potrzebować oraz obsługę wykwalifikowanego personelu.
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Zgodnie z Dyrektywą Unijną WEEE - 2002/96/EC, zużyty sprzęt elektroniczny i produkty elektroniczne
muszą być niszczone osobno od zwykłych odpadów gospodarstwa domowego, zarówno w celu
promocji recyklingu i odzysku, jak i w celu zmniejszenia ilości odpadów niszczonych na wysypiskach.
Zawsze upewnij się jak spełnić lokalne normy odnoście złomowania sprzętu. Nie wyrzucaj
odpadów gdziekolwiek: wywieź je do punktu zbiórki specjalizującego się w zbieraniu odpadów
elektrycznych i elektronicznych lub/i skonsultuj się ze swoim dostawcą.

1. Twoje bezpieczeństwo
Urządzenie Sweepy Free ® zostało wyprodukowane z zgodzie z najbardziej wymagającymi normami.
W celu zapewnienia optymalnego i bezpiecznego funkcjonowania odkurzacza, musisz przestrzegać
następujących instrukcji:
> Sterownik podłączaj jedynie do gniazda zabezpieczonego systemem maksymalnie 30mA.
> Upewnij się że wtyczka jest zawsze łatwo dostępna.
> Sterownik nie może być zainstalowany w miejscu narażonym na zalanie.
> Sterownik musi być zainstalowany w odległości przynajmniej 3,5 m od krawędzi basenu I nie
powinien być eksponowany na słońcu.
> Nigdy nie pozwalaj na kąpiel podczas pracy robota.
> Jeśli sterownik przez przypadek wpadnie do basenu, odłącz zasilanie zanim go wyciągniesz.
>Aby uniknąć porażenia, nie otwieraj skrzynki sterownika. W razie problemu skontaktuj się z
dostawcą.
> Nie używaj robota kiedy jest poza wodą.
> Nie naprawiaj przewodu elektrycznego. Skontaktuj się z serwisem w celu wymiany na nowy.
> Nie używaj robota w basenie jeśli temperatura wody przekracza 35°C.
> Odłącz zasilanie przed czyszczeniem, konserwacją I po użyciu robota.
Urządzenie nie jest przeznaczone do Obsługi przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
możliwościami fizycznymi, psychicznymi czy czuciowymi lub z brakiem doświadczenia i wiedzy
odnośnie użytkowania; chyba że zostały one przeszkolone w zakresie obsługi i bezpieczeństwa.
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2. Pierwsze uruchomienie
Rozpakowywanie
Opakowanie powinno zawierać następujące element:
> Robot Sweepy Free ® , wózek, sterownik, pilot zdalnego sterowania, podręcznik użytkownika i
certyfikat gwarancji.
Rozpakuj element w następujący sposób:
> Najpierw usuń pudło które jest na górze robota: zawiera sterownik.
> Następnie wyciągnij części z wózka.
> 2 górne rury: prawa (1) i lewa (2), 1 hak sterownika (3), 2 haki na przewody: górny (4) i dolny (5), 1
nakładka na hak (6) woreczek ze śrubami zawierający 2 specjalne plastikowe śruby (7), 4 długie śruby
(8), 4 nakrętki (9) klucz nastawny.
> Na koniec, wyciągnij dolną część wózka (10).
Sprawdź czy urządzenie nie ucierpiało w czasie transport. Jeśli zauważysz jakieś anomalnie zgłoś je
swojemu dostawcy przez rozpoczęciem pracy.

Montaż wózka transportowego
Montaż górnej części wózka
a) Zamocuj górne uchwyty (1) i (2) na haku trzymającym sterownik (3).
b) Następnie umieść hak podtrzymujący przewód (4) – rurki muszą być skierowane w stronę haka na
przewód.
c) Umieść śrubę (7) na górze podstawy przewodu I dokręć używając dostarczonego klucza.
3

d) Wsadź długie śruby (8) do podstawy sterownika jednocześnie przytrzymując nakrętkę (9) w
podstawie przewodu i dokręć je.

a) Umieść górną część, jak powyżej, na dolnej części wózka (10).
b) Umieść podstawę przewodu (5) i jej pokrywę (6) na zmontowanych częściach. Wsadź śrubę (7) na
spód podstawy przewodu I dokręć za pomocą dostarczonego klucza. Wsadź 2 długie śruby (8), do
podstawy sterownika jednocześnie przytrzymując nakrętkę (9) w podstawie przewodu i dokręć je.

Podłączenie elektryczne
Dla Twojego bezpieczeństwa i dla zapewnienia optymalnego funkcjonowania odkurzacza, postępuj
według następujących kroków:
> Umieść sterownik w odległości przynajmniej 3,5 m od krawędzi basenu, unikaj bezpośredniej
ekspozycji na słońce; sterownik może być umieszczony na ziemi lub na wózku.
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> Podłącz przewód robota do sterownika I zamknij złączkę.
> Podłączaj tylko do gniazd zabezpieczonych systemem maksymalnie 30 mA. Jeśli masz jakieś
wątpliwości, skontaktuj się z elektrykiem/instalatorem.
BARDZO WAŻNE! Jeśli używasz przedłużacza, upewnij się że sterownik jest umieszczony w odległości
przynajmniej 3,5m od krawędzi basenu.

Zanurzanie odkurzacza
WAŻNE: Podczas pracy odkurzacza, kąpiel w basenie jest zakazana.
Zanurz robota w wodzie. Ważne jest aby urządzenie opadało własnymi siłami i osiadło na dnie
basenu. Sprawdź czy przewód jest całkowicie rozwinięty. Naciągnij przewód na całą długość basenu.
Dla optymalnego działania zalecamy umieszczenie wózka ze sterownikiem w połowie długości
basenu.
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Działanie
Sweepy Free ® oferuje 4 programy czyszczenia. W zależności od stanu basenu, możesz wybrać
pomiędzy 2 cyklami czyszczenia i 2 trybami pracy:
> Cykl I: do szybkiego czyszczenia mało zabrudzonego basenu (45 min i 1.15 godz).
> Cykl II: do intensywnego czyszczenia basenu (1.20 godz. i 2 godz.)
> Tryb "Tylko dno" : robot czyści tylko dno basenu
>Tryb "Dno i ścianki": robot czyści dno, ścianki oraz linię wody.

Kiedy włączysz robota, będzie on w trybie uśpienia. Czeka na instrukcję do uruchomienia. Robota
włącza się naciskając przycisk odpowiadający jednemu z dwóch cykli. Lampka odpowiadająca
wybranemu cyklowi zapali się. Robot uruchomi się po kilku sekundach i przeliczy swoją trajektorię
czyszczenia.
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Naciśnięcie przycisku

spowoduje zapalenie się wskaźnika odpowiadającego aktualnemu

trybowi działania. Możesz zmieniać tryby pracy naciskając przycisk
. Robot nie uruchomi się
natychmiast, naciśnięcie przycisku wyboru cyklu poinstruuje robota do rozpoczęcia cyklu.
Kiedy robot jest włączony, będzie ustawiony na ostatni aktywny tryb czyszczenia.
Możesz zmienić tryb czyszczenia i cykl pracy kiedykolwiek podczas pracy. Po prostu naciśnij przycisk
odpowiedni przycisk żądanego cyklu I trybu. To zainicjuje nowy pełny cykl czyszczenia. Aby
zatrzymać robota, naciśnij przycisk

.

UWAGA:
Naciskanie przycisku odpowiadającego cyklowi który obecnie jest włączony nie będzie miało żadnego
efektu. Po skończeniu cyklu robot zatrzyma się: diody wskazujące wybrany cykl zaczną migać
pokazując w ten sposób że urządzenie nadal jest włączone a cykl zakończony.
Naciśnij przycisk

.

Odłącz przewód z gniazda zasilającego. Odłącz przewód od sterownika i owiń go na hakach przy
wózku. Jeśli chcesz rozpocząć nowy cykl po tym jak robot się zatrzymał, naciśnij przycisk
poczekaj kilka sekund zanim ponownie włączysz robota.
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WAŻNE: Poczekaj ok. ¼ godziny po ukończeniu cyklu zanim usuniesz robota z wody.

Tryb pracy zdalnej
Możesz kontrolować robota za pomocą pilota. Pilot ma 4 przyciski:

Do przodu

Do tyłu

Rotacja
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Powrót do trybu
automatycznego

UŻYWANIE PILOTA
Kierunek pracy robota jest określony przez wyjście przewodu z obudowy.
Uwaga: robot zawsze obraca się wokół przewodu, więc obróci się w prawo lub w lewo w zależności
od tego czy porusza się do przodu czy do tyłu.

PRZECHODZENIE DO TRYBU PRACY ZDALNEJ
The remote control mode is activated as soon as one of the keys on the remote control unit is
pressed. The LED on the control panel will blink alternately. The robot will then move in the selected
direction. Pressing on the button

will make the robot move Forwards and turn (to the right).

The robot will continue to turn whilst the button is pressed (right or left depending on the current
direction of displacement). Once the button is released, the robot continues its initial movement
(forward or backward).

Naciskanie przycisków
porusza urządzenie w wybranym kierunku. Diody umieszczone
na sterowniku pokazujące aktualny cykl i tryb, będą migać na przemian.
POWRÓT DO TRYBU AUTOMATYCZNEGO
Aby powrócić do trybu automatycznego należy nacisnąć przycisk AUTO. Robot powróci do trybu
automatycznego również jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 30 sekund. W każdym
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przypadku, robot zatrzyma się na 3 sekundy (pompa będzie nadal działać) zanim powróci do cyklu w
trybie automatycznym. Diody na sterowniku przestaną migać.
SYNCHRONIZACJA PILOTA
Jeśli musisz wymienić pilota lub sterownik, nowe urządzenie musi zsynchronizowane ze
sterownikiem. Aby to zrobić:
Podłącz sterownik do zasilania. Robot nie musi być podłączony do pilota.

>Naciśnij przycisk

na pilocie i trzymaj naciśnięty w celu kontynuacji procesu scalania.

> Naciśnij przycisk

następnie przycisk cyklu I jednocześnie naciskając przycisk

.

> Po około 6 sekundach, 4 wskaźniki na sterowniku zaświecą się.
>Zwolnij przyciski; pilot jest teraz gotowy.
Jeśli diody wyłączą się podczas naciskania przycisków, rozpocznij synchronizację ponownie.
ZALECENIA
Używaj swojego automatycznego odkurzacza tak często jak to możliwe. Będziesz cieszył się zawsze
czystym basenem, a worek filtra będzie się rzadziej zapychał. Odkurzacz musi działać w wodzie o
następujących parametrach:
Chlor < 2mg/l, pH pomiędzy 6.8 a 7.6, temperatura pomiędzy 10°C a 35°C.
Możliwe jest część basenu nie jest perfekcyjnie czysta po wykonaniu program czyszczenia. W takim
przypadku możesz użyć pilota aby udoskonalić czyszczenie łatwo i szybko.
Nie zostawiaj robota na stałe w wodzie.
WAŻNE: Nie używaj robota po chlorowaniu szokowym! Nie pociągaj za przewód aby aby wyciągnąć
robota z wody. Zawsze używaj uchwytu.
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3. Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie worka filtra
Zalecamy czyszczenie worka filtra po każdym cyklu. Nie pozwól aby odpady i brud wyschły w worku.
To może utrudnić wyczyszczenie i spowodować że będzie bezużyteczny. Upewnij się że przewód
zasilający lub przewód pływający są odłączone od zasilania.
> Wyciągnij robota z wody i umieść na podłożu do góry nogami, aby dostać się do płyty trzymającej
filtr zamocowanej po spodem.
> Wyciągnij 4 klipsy które trzymają płytę. Usuń płytę, trzymając ją do góry nogami tak aby zawartość
pozostała w worku.
> Rozmontuj 2 plastikowe klipsy aby opróżnić worek.
> Delikatnie pociągnij obręcz elastyczną u podstawy filtra i usuń drugą z jej płyty trzymającej.
> Opróżnij worek i wyczyść go za pomocą wody z kranu lub jeśli to konieczne za pomocą wody z
mydłem. W takim przypadku przepłucz dokładnie. Może być prany w pralce zgodnie z instrukcjami na
metce przyszytej wewnątrz worka.
> Przepłucz również płytę podtrzymującą filtr I usuń wszelkie zanieczyszczenia które mogły dostać się
po klipsy.
> Usuń worek filtra umieszczając węzeł taśmy elastycznej po środku długości podstawy filtra a rogami
worka w metalowych żyłkach. Etykieta Zodiac jest zamocowana na jednej z metalowych żyłek.
> Umieść plastikowe zatrzaski na drążkach.
> Wymień podstawę filtra i umieść na miejscu.

Czyszczenie i składowanie
Robot musi być regularnie czyszczony przy pomocy wody z kranu lub wody z odrobiną mydła, nie
wolno używać detergentów takich jak trichloroetylen i jego pochodne. Przepłucz robota dokładnie
wodą z kranu. Żadna z zewnętrznych części mechanicznych urządzenia nie wymaga smarowania.
Robot musi być przechowywany na wózku, który jest do tego przeznaczony aby uniknąć zgniatania
szczotek i umożliwić mu szybkie I bezpieczne wyschnięcie.
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WAŻNE :
Nie pozostawiaj urządzenia aby wyschło na słońcu. Nie pozostawiaj sterownika i pilota na słońcu czy
deszczu.

4. Wymiana szczotek
Robot z wkładkami gumowymi
Gumowe wkładki wyposażone są we wskaźnik zużycia. Aby zapewnić wysoką wydajność czyszczenia
wymieniaj szczotki jak tylko pokaże się wskaźnik zużycia. Zalecamy zmianę szczotek po dwóch
sezonach użytkowania.
Aby wymienić szczotki:
> Obróć robota na plecy.
> Wyciągnij paski przez otwory w pierwszej szczotce.
> Usuń zużytą szczotkę.
> Umieść nową szczotkę owijając miękką część bez pasków dookoła podstawy szczotki.
>Umieść każdy pasek w odpowiednim otworze I pociągnij delikatnie za pasek aby go przeciągnąć na
drugą stronę.
> Odetnij paski za pomocą nożyczek aby dopasować ich długość do pozostałych.
> Powtórz działanie z kolejną szczotką.

Robot z wkładkami piankowymi
Zalecamy wymianę wkładek po każdym sezonie użytkowania. Wkładki koniecznie trzeba wymienić
jeśli ich powierzchnia stanie się gładka i zużyta.
W tym celu należy:
> Obrócić robota.
> Popchnąć wkładki na boki aby odsłonić klipsy. Wsunąć palce w celu odpięcia klipsów które je
trzymają. Bądź ostrożny aby nie popchnąć ich za daleko.
> Usuń zużyte wkładki I wymień na nowe (gładką stroną do środka).
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> Wymień klipsy
> Dociśnij wkładki.

5. Regulacja balastu
Może być konieczna regulacja balastu w celu zwiększenia wydajności robota.
Ważne: Przed rozpoczęciem ustawiania balastu odkurzacza
worek filtra musi być czysty, woda w basenie musi
odpowiednio zbalansowana, a na ściankach basenu nie
może być żadnych alg. Jeśli robot pływa za wysoko ponad
linią wody I nabiera powietrza, przesuń balast (2 płyty) z
pozycji 3 na pozycję 2 I dodaj kolejny balast ( 2 płyty) na
pozycję 4. Jeśli robot nie dopływa do linii wody, usuń balast
(2 płyty) umieszczony pod obudową silnika.
Aby wyregulować balast:
> Ostrożnie obróć robota na plecy .
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> Wyciągnij płytę trzymającą filtr.
> Odkręć i zdejmij obudowę.
> Wyreguluj balast. (strona z 5 wyjściami przewodów).

6. Potencjalne problemy
1. Robot nie zostaje na dnie basenu:
W obudowie robota zebrało się powietrze. Powtórz procedurę zanurzania krok po kroku.
Obróć robota na plecy trzymając go pod wodą aby uwolnić powietrze.
2. Robot nie wspina się po ściankach.
Możliwe przyczyny:
> worek filtra jest pełny lub brudny: po prostu go wyczyść.
> Balast nie jest wyregulowany: wyreguluj balast.
> Chociaż woda zdaje się być czysta, mogą w niej występować mikroskopijne algi, niewidoczne dla
ludzkiego oka. Sprawiają one że ścianki basenu są śliskie i uniemożliwiają wspinanie się robota.
Zastosuj chlorowanie szokowe I delikatnie obniż poziom pH. Nie pozostawiaj odkurzacza w basenie
podczas chlorowania szokowego.
3. Po uruchomieniu robot nie porusza się:
Sprawdź czy przewód zasilający jest poprawnie podłączony. Sprawdź czy poprawnie zainicjowałeś
cykl I lub II. Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się ze swoim dostawcą.
4. Wskaźniki cyklu I i cyklu II migają na przemian:
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W urządzeniu wystąpił problem lub błąd podczas jego działania. Odłącz przewód zasilający, odczekaj
minimum 10 sekund i podłącz go ponownie. Sprawdź czy przewód jest poprawnie podłączony do
sterownika. Sprawdź czy żadne zabrudzenia nie utrudniają obrotów szczotek lub/i czy nie ma
zabrudzeń w pobliżu wirnika. Wyczyść worek filtra. Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się z
dostawcą.

7. Zgodność urządzenia
Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane I wyprodukowane według następujących norm:
Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej: 2004/108/EC i norm:
EN 55014-1: 2000 +A1:2001 +A2:2002
EN 55014-2: 1997 +A1:2002
EN 61000-3-2: 2000 + A2:2005
EN 61000-3-3: 1995 + A1:2001 +A2:2005
Zgodnie z dyrektywą niskiego woltażu: 2006/95/EC i normami:
EN 60335-1 : 2002 + A1:2004 + A2:2006 +A11:2004 + A12:2006
EN 60335-2-41 : 2003 + A1:2004
Urządzenie spełnia wszystkie powyższe.
Było testowane w normalnych warunkach pracy.

ZGODNOŚĆ Z R&TTE
BZT - ETS Certification Gmbh, oświadcza z pełną odpowiedzialnością że produkt ERONE 024A
Wyprodukowany przez ELPRO INNOTEK S.p.A, Via Piave, 23 - I.31020. dla którego wydany jest
certyfikat jest zgodny z odpowiednimi normami i dokumentami:
> EN 300 220-3 V1.1.1 (2000-09): kompatybilność elektromagnetyczna i spektrum częstotliwości
radiowych (ERM); Aparatura niskozakresowej (SRD); wyposażenie radiowe używane w zakresie
częstotliwości pomiędzy 25 MHz a 1 000 MHz dla poziomu mocy do 500 mW. Część 3: opisana w
normie EN dotycząca podstawowych wymagań artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE.
> EN 301 489-03 (2000-07): kompatybilność elektromagnetyczna i spektrum częstotliwości
radiowych (ERM); norma kompatybilności elektromagnetycznej dla sprzętu radiowego (EMC) . Część
3: Warunki specyficzne dla aparatury niskozakresowej (SRD) działające na częstotliwościach
pomiędzy 9 kHz a 40 GHz.
> EN 60 065 (1998): Urządzenia Audio I video oraz podobne urządzenia – wymogi bezpieczeństwa.
14

To urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez osoby ( w tym dzieci) których zdolności
fizyczne, psychiczne i czuciowe są ograniczone oraz które nie mają doświadczenia lub odpowiedniej
wiedzy, chyba że zostały one odpowiednio poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia i
bezpieczeństwa.

8. Ogólna specyfikacja urządzenia Sweepy Free
Moc przyłączeniowa sterownika: 230V 50 Hz
Waga robota: 9.9 kg
Moc przyłączeniowa robota: 30 V DC
Waga z opakowaniem: 22.1 kg
Pobór mocy: 150 W max
Wydajność filtracji: 20 mikronów
Długość przewodu: 16.5 m lub 25 m
Teoretyczna szerokość czyszczenia: 330 mm
Wymiary robota (Szer.xGłęb.xWys.): 42 x 40 x 28 cm
Wydajność pompy: 16m3/h
Wymiary opakowania (Szer x głęb x wys.): 58 x 58 x 59 cm
Długości cykli: 45 min, 1.15 godz, 1.20 godz., 2 godz.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji bez wcześniejszej informacji.
Chociaż robot Sweepy Free ® był testowany w różnych basenach, ZODIAC nie może zagwarantować
że urządzenie idealnie zaadaptuje się w specyficznych typach basenów.

9. Gwarancja
Przedstawione warunki gwarancji opierają się na prawach francuskich obowiązujących w momencie
wydania niniejszego dokumentu.
WARUNKI GWARANCJI
W procesie produkcji odkurzaczy basenowych ZODIAC® zostały wykorzystane rzetelne ekspertyzy
oraz należyta troska o jakość. Jeśli nie jest inaczej określone, gwarantujemy poprawne działanie
naszych nowych produktów. Gwarantujemy, ze nasze urządzenia są zgodne z ich specyfikacją
techniczną oraz są wolne od wad fabrycznych i materiałowych.
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Niniejsza gwarancja ogranicza się albo do naprawy, albo do wymiany na produkt nowy lub
odnowiony.
Wszystkie zwroty produktów muszą być wcześniej zatwierdzone przez nasz serwis. Zwroty bez
wcześniejszego zatwierdzenia nie będą akceptowane.
W szczególności gwarancja na części zamienne będzie jedynie honorowana po analizie oraz inspekcji
zwróconych części do naszej firmy, która podejmie decyzję o ewentualnej wymianie wspomnianych
części. W każdym z przypadków nadal obowiązuje rękojmia sprzedawcy.
W celu ciągłego polepszania naszych produktów zgodnie z najnowszymi technologiami, nieustannie
modyfikujemy nasze produkty. Nie ma możliwości dodania takich ulepszeń do modeli poprzednich w
ramach gwarancji.
NINIEJSZA GWARANCJA JEST POPRAWNA W ŚWIETLE NOWOWPROWADZONYCH WYMOGÓW
PRAWNYCH NIE OPUBLIKOWANYCH JESZCZE W CZASIE POWSTAWANIA NINIEJSZEGO DOKUMENTU.

WYŁĄCZENIE Z GWARANCJI:
> Części objęte normalnym zużyciem takie jak koła, szczotki, pasy I worek filtra.
> Uszkodzenia elektryczne spowodowane uderzeniem pioruna lub wadliwym podłączeniem
elektrycznym.
> Uszkodzenie spowodowane wstrząsem lub złą obsługą (robot wraz z akcesoriami i przewodami).
> Naprawa urządzenia lub jego wymiana nie powodują przedłużenia lun odnowienia okresu
gwarancji.
OKRES GWARANCJI:
Gwarancja trwa dwa lata od daty zafakturowania pierwszemu właścicielowi.
PRZEDMIOT GWARANCJI:
W okresie gwarancji, jak wspomniane powyżej, każda część sklasyfikowana jako wadliwa będzie
wymieniona lub naprawiona przez producenta na część w pełni sprawną. Dotyczy to również
defektów ujawnionych przy odbiorze urządzenia.
W przypadku zwrotu produktu, koszt transport na nasz warsztat ponosi użytkownik.
Koszt transportu nowej lub naprawionej części dostarczonej do dostawcy ponosi nasza firma z
wyłączeniem kosztów pracy, podróży lub/i zakwaterowania wynikających z przeprowadzenia napraw
poza terytorium Francji.
Unieruchomienie i niemożliwość użycia urządzenia z powodu naprawy nie daje prawa do
odszkodowania.

USZOKDZENIA POWSTAŁE PODCZAS TRANSPORTU
Nasze produkty zawsze są transportowane na odpowiedzialność użytkownika. Przed
zaakceptowaniem produktu po dostawie użytkownik ma obowiązek upewnić się czy nie zaistniały
jakiekolwiek uszkodzenia podczas transportu. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe
podczas transportu.
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