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Instrukcja obsługi 
i warunki gwarancji

KOMPUTER
GAMINGOWYADNOTACJE O NAPRAWACH

KARTA GWARANCYJNA

PRODUKTY I CZĘŚCI ZAMIENNE
Jeśli w ramach serwisu gwarancyjnego konieczna okaże się wymiana produktu lub jego części, 
wymieniony produkt lub jego część staje się własnością ART-DOM, produkt lub część zamienna staje 
się natomiast własnością nabywcy. 
Do wymiany można użyć wyłącznie niezmienionych produktów i części producenta. Produkty lub części 
zamienne zapewniane przez ART-DOM mogą nie być nowe, ale będą w dobrym stanie technicznym 
i co najmniej równoważne wymienianym produktom lub częściom pod względem funkcjonalnym. 
Produkty lub części przeznaczone na wymianę będą objęte gwarancją przez resztę okresu 
gwarancyjnego dotyczącego produktu oryginalnego. 
Produkty i części przedstawione do naprawy mogą zamiast ich naprawienia zostać wymienione na 
regenerowane produkty lub części tego samego typu. Do naprawy nabytego produktu mogą zostać 
użyte części regenerowane; naprawa takiego produktu może spowodować utratę danych, jeśli 
produkt zawiera dane wygenerowane przez użytkownika.

Naprawy gwarancyjne wykonywane są przez określony punkt serwisowy. 
W przypadku stwierdzenia wady produktu prosimy o kontakt z punktem serwisowym pod numerem 
telefonu: +48 221223327 lub za pośrednictwem adresu mailowego:  serwiskomputerowy@artdom.net.pl

EKOlOGICZNA I PRZYJAZNA DlA ŚRODOWIsKA UTYlIZACJA
To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 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.
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 (tj. wraz z instrukcjami, oprogramowaniem w opakowaniu 
zabezpieczającym, bez uszkodzeń mechanicznych) z należycie wypełnioną kartą gwarancyjną (tj. data 
sprzedaży, numer seryjny jednostki głównej, pieczęć firmowa sprzedawcy, podpis wystawiającego 
kartę gwarancyjną) popartą dowodem zakupu (faktura, paragon lub rachunek) oraz dołączonym 
opisem uszkodzenia.

9. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy.
10. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Serwis może obciążyć Nabywcę kosztami logistyczno- 

-serwisowymi (ekspertyza, testy, materiały, transport).
11. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego 

wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
12. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
13. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie 

dowodu zakupu oraz wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z podpisami.

UWAGA! 
Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Nazwa sprzętu Numer 
seryjny

Data 
sprzedaży

Numer dokumentu  
sprzedaży

Pieczęć i podpis 
sprzedawcy

Data przyjęcia wydania Zakres naprawy Podpis i pieczęć 
serwisanta
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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 ObsłUGI 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 przeznaczeniem.

1. ZAWARTOŚć ZEsTAWU
*Tylko wybrane modele

UWAGA! W NIEKTóRYCH MODElACH MOGĄ bYć DOsTĘPNE OPCJE, KTóRE NIE ZOsTAłY TU 
WYMIENIONE.

Komputer PublikacjeKlawiatura* Kabel 
zasilający

Mysz*

2. PODłĄCZENIE KlAWIATURY I MYsZY

3. PODłĄCZANIE PRZEWODU sIECI ETHERNET

PRZEWóD ETHERNET NIE ZNAJDUJE sIĘ W ZEsTAWIE.
Połączenie z Internetem wymaga zawarcia umowy z usługodawcą internetowym oraz dodatkowego 
sprzętu. Usługodawcy i oferowane przez nich usługi różnią się w poszczególnych krajach. Skontaktuj 
się z usługodawcą, aby poznać usługi dostępne u operatora. Komputer obsługuje połączenia sieci 
przewodowej, która łączy komputer z innymi urządzeniami.

5. WłĄCZANIE KOMPUTERA

ZAKREs NIEObJĘTY NINIEJsZĄ GWARANCJĄ
Niniejsza gwarancja nie obejmuje: 
•	 Nieprzerwanego ani bezbłędnego działania produktu.
•	 Utraty lub uszkodzenia danych przez produkt.
•	 Oprogramowania dostarczonego z produktem lub zainstalowanego w późniejszym terminie.
•	 Awarii ani szkód wynikających z nadużycia, wypadku, niewłaściwego używania, modyfikacji, 

nieodpowiedniego środowiska fizycznego lub środowiska pracy, klęsk żywiołowych, przepięć, 
niewłaściwej konserwacji lub korzystania z produktu w sposób niezgodny z opisem.

•	 Szkód spowodowanych przez nieautoryzowanego dostawcę usług.
•	 Uszkodzeń spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio przez zdarzenia zewnętrzne, takie jak 

np.: powódź, pożar, przepięcie linii energetycznej lub teletechnicznej, uderzenia pioruna itp.
•	 Uszkodzeń powstałych z winy działania oprogramowania takiego jak  wirusy komputerowe, 

programy śledzące, dialery, konie trojańskie itp.
•	 Gwarancja nie obejmuje problemów współpracy zakupionego sprzętu z urządzeniami  

i oprogramowaniem firm trzecich.
•	 Gwarancja nie obejmuje oprogramowania.
•	 Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych oraz inne szkody powstałe na skutek 

awarii zakupionego sprzętu.
•	 Z tytułu udzielonej gwarancji, Gwarant nie odpowiada za utratę spodziewanych korzyści  

i poniesionych kosztów wynikłych z użytkowania lub niemożności użytkowania zakupionego 
sprzętu.

•	 Awarii ani szkód spowodowanych działaniem produktów osób trzecich, w tym produktów 
dostarczanych przez ART-DOM lub integrowanych z produktami ART-DOM na żądanie nabywcy.

•	 Pomocy technicznej ani innego rodzaju pomocy polegającej na udzielaniu odpowiedzi na pytania 
typu „jak to zrobić” lub pytania dotyczące instalacji i konfiguracji produktu.

•	 Produktów lub części ze zmienioną naklejką identyfikacyjną ani produktów lub części, z których 
naklejka identyfikacyjna została usunięta, zatarta lub zniszczona.

•	 Wszelkich prób napraw i przeróbek podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy.
•	 Utratę karty gwarancyjnej.

WARUNKI bEZPIECZEŃsTWA I ZAGROżENIA 
RYZYKO PORAżENIA PRĄDEM
1. Urządzenie należy używać wyłącznie w przypadku, kiedy urządzenie oraz przewód 

sieciowy i inne akcesoria są w pełni sprawne i nie noszą śladów uszkodzeń.
2. Urządzenie należy podłączać i użytkować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej 

instrukcji oraz zgodny z danymi uwzględnionymi na tabliczce znamionowej.
3. Użytkowanie urządzenia przez osoby o obniżonym poziomie rozwoju fizycznego, 

sensorycznego lub umysłowego lub nie posiadające wystarczającej wiedzy 
i doświadczenia jest dopuszczalne jedynie pod nadzorem ze strony osób 
odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.

4. Urządzenie nie powinno być użytkowane przez dzieci poniżej ósmego roku życia 
oraz dzieci bez nadzoru ze strony osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.

5. Czyszczeniem i konserwacją urządzenia nie mogą zajmować się dzieci poniżej 
ósmego roku życia, oraz dzieci bez nadzoru ze strony osób odpowiedzialnych za 
ich bezpieczeństwo.

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

7. Urządzenie można podłączać jedynie do gniazda z uziemieniem.
8. Po każdym użyciu lub w przypadku usterki, urządzenie należy odłączyć od sieci.
9. Ze względów bezpieczeństwa, do wszelkich napraw urządzenia uprawniony 

jest jedynie producent, serwis autoryzowany przez producenta lub osoba o 
odpowiednich kwalifikacjach.

10. Urządzenie należy używać wyłącznie z przeznaczeniem.
11. Przewodu sieciowego oraz urządzenia nie należy dotykać gorącymi narzędziami. 

Przewód zasilający nie może mieć bezpośredniego kontaktu z gorącymi elementami 
urządzenia.

12. Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnych lub gorących powierzchniach, 
ani w ich pobliżu.

13. Urządzenia nie należy zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ani używać  
w pobliżu umywalek, wanien i innych zbiorników napełnionych wodą.

14. W przypadku instalowania produktów zawierających laser (CD-ROM, DVD, BLURAY, 
urządzenia światłowodowe lub nadajniki) należy przestrzegać poniższych zaleceń:
•	 nie wolno zdejmować obudowy z urządzenia, zdjęcie obudowy z produktu 

zawierającego laser może spowodować zagrożenie niebezpiecznym dla 
zdrowia promieniowaniem laserowym, urządzenie nie zawiera części które 
można naprawiać;

•	 modyfikacja urządzenia może powodować zagrożenie niebezpiecznym 
promieniowaniem.

15. Foliowe torby mogą być niebezpieczne, przechowuj foliowe torby z dala od 
niemowląt i małych dzieci, aby uniknąć ryzyka uduszenia.

16. Komputer może spowodować obrażenia dzieci, jeżeli zostanie umieszczony  
w nieodpowiednim miejscu. Komputer należy umieścić na prostej, stabilnej 
powierzchni ze swobodnym dostępem do urządzenia i wszystkich gniazd.

17. Nadmierne natężenie dźwięku w słuchawkach dousznych lub nagłownych może 
spowodować utratę słuchu. Ustawienie maksymalnych nastaw w korektorze 
graficznym powoduje zwiększenie napięcia wyjściowego i wyższe natężenie 
dźwięku w słuchawkach dousznych i nagłownych. W celu ochrony słuchu należy 
ustawić odpowiedni poziom dźwięku w korektorze.

- unikaj zwiększania głośności w celu odizolowania się od hałaśliwego otoczenia;
- należy zmniejszyć głośność, jeśli nie słyszysz mowy osób w pobliżu.

Ostrzeżenie dotyczące słuchania z wysoką głośnością: 
Ekspozycja na głośny dźwięk z dowolnego źródła przez dłuższy czas może prowadzić do 
uszkodzenia słuchu. Im głośniejszy dźwięk, tym mniej czasu potrzeba na uszkodzenie 
słuchu. Aby ochronić swój słuch:
- ogranicz czas korzystania ze słuchawek z wysoką głośnością;

MONITOR

POMOC DlA sYsTEMU WINDOWs
Pomoc dla systemu Windows udostępnia szczegółowe informacje, dotyczące korzystania z systemu 
operacyjnego Windows. Aby uzyskać dostęp do pomocy dla systemu Windows, wykonaj następujące 
czynności:
Otwórz menu sTART, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję WPROWADZENIE, aby uzyskać więcej 
informacji. Możesz także WPROWADZENIE lub szukane hasło znaleźć  w polu wyszukiwania na pasku 
zadań. Uzyskasz odpowiedzi na swoje pytania i sugestie dotyczące systemu Windows i najlepsze 
wyniki wyszukiwania z zasobów na komputerze i w internecie.
Aby przeprowadzić odzyskiwanie systemu po wystąpieniu poważnego błędu w systemie Windows 10, 
kliknij lub naciśnij przycisk sTART i wybierz kolejno UsTAWIENIA -->AKTUAlIZACJA I ZAbEZPIECZENIA 
--> ODZYsKIWANIE.
Następnie wykonaj instrukcję wyświetlania na ekranie, aby przeprowadzić odzyskiwanie systemu.
UWAGA: 
System operacyjny Windows jest dostarczany przez MICROSOFT Corporation. Należy z niego korzystać 
zgodnie z Umową Licencyjną Użytkownika Oprogramowania (EULA) zawartą między użytkownikiem 
a firmą Microsoft. W przypadku pytań dotyczących systemu operacyjnego należy kontaktować się 
bezpośrednio z firmą Microsoft.

4. PODłĄCZANIE PRZEWODU MONITORA I ZAsIlAJĄCYCH  
     PRZEWODóW


