D-LINK
ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ
ОБЩИ УСЛОВИЯ
Настоящата ограничена гаранция не нарушава с нищо законните ви потребителски права.
Настоящата Ограничена гаранция се дава от D-LINK (Europe) Ltd. (наричана по-долу
"D-LINK"). Ограничената гаранция е валидна само при представяне на доказващ покупката
документ. При поискване от D-LINK, гаранционната карта също трябва да бъде представена.
ОСВЕН АКО ИЗРИЧНО НЕ Е ПОСОЧЕНО В ТАЗИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ, D-LINK НЕ ДАВА
ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДРАЗБИРАЩИ
СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВСКИ КАЧЕСТВА ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. D-LINK
ИЗРИЧНО СЕ ОТКАЗВА ОТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, КОИТО НЕ СА ПОСОЧЕНИ В ТАЗИ
ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ. ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, КОИТО МОГАТ ДА
БЪДАТ НАЛОЖЕНИ ОТ ЗАКОНА, СА ОГРАНИЧЕНИ КАТО СРОК ДО СРОКА НА ВАЛИДНОСТ
НА ТАЗИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ.
ДО СТЕПЕНТА ПОЗВОЛЕНA ОТ МЕСТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СРЕДСТВАТА ЗА
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ В ТАЗИ ГАРАНЦИЯ СА ЕДИНСТВЕНИ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ НА КЛИЕНТА СРЕЩУ D-LINK. ТЕ ОБАЧЕ НЕ ЗАСЯГАТ ИЛИ
ОГРАНИЧАВАТ ПРАВАТА, КОИТО ИМАТЕ СРЕЩУ ТЪРГОВЕЦА, ОТ КОЙТО СТЕ ЗАКУПИЛИ DLINK ПРОДУКТА. D-LINK НЕ НОСИ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБИ НА ДАННИ ИЛИ ЗА
КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ, СЛЕДСТВЕНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТИ
ПЕЧАЛБИ ИЛИ ДАННИ), ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ВЪЗ ОСНОВА НА ДОГОВОР,
ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ ИЛИ ДРУГИ. ВЪПРЕКИ ТОВА, НИЩО В ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ НЕ
ОГРАНИЧАВА ОТГОВОРНОСТТА НА D-LINK КЪМ ВАС (I) В СЛУЧАЙ НА СМЪРТ ИЛИ ТЕЛЕСНА
ПОВРЕДА ДО СТЕПЕНТА В РЕЗУЛТАТ ОТ НЕБРЕЖНОСТ ОТ СТРАНА НА D-LINK ИЛИ (II) ДО
СТЕПЕНТА, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ИЗМАМЛИВО ИЗОПАЧАВАНЕ (ПРИКРИВАНЕ НА ФАКТ) ОТ
СТРАНА НА D-LINK, ИЛИ (III) ДО СТЕПЕНТА, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ЧАСТ 1 НА ЗАКОНА ЗА
ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ОТ 1987 Г. НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО. НЯКОИ ЩАТИ ИЛИ
ДЪРЖАВИ НЕ ДОПУСКАТ: (1) ОТКАЗ ОТ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, (2)
ОГРАНИЧАВАНЕ НА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОДРАЗБИРАЩА СЕ ГАРАНЦИЯ ИЛИ
ИЗКЛЮЧВАНЕТО Й, ИЛИ (3) ОГРАНИЧАВАНЕ НА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ ЗА
ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОДУКТИ. В ТЕЗИ ЩАТИ ИЛИ ДЪРЖАВИ НЯКОИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ТАЗИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ МОЖЕ ДА НЕ ВАЖАТ ЗА ВАС.
НАСТОЯЩАТА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ВИ ДАВА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАКОННИ ПРАВА. ВИЕ
МОЖЕ ДА ИМАТЕ И ДРУГИ ПРАВА, КОИТО МОГАТ ДА ВАРИРАТ ОТ ЩАТ В ЩАТ И ОТ
ДЪРЖАВА В ДЪРЖАВА. СЪВЕТВАМЕ ВИ ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ С ПРИЛОЖИМИТЕ В
СЪОТВЕТНИЯ ЩАТ ИЛИ ДЪРЖАВА ЗАКОНИ ЗА ПЪЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА.
ТАЗИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ Е ПРИЛОЖИМА ЗА ХАРДУЕРНИ ПРОДУКТИ С МАРКА D-LINK
(НАРИЧАНИ "D-LINK ХАРДУЕРНИ ПРОДУКТИ"), ПРОДАВАНИ ОТ D-LINK (EUROPE) LTD.,
НЕЙНИ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪЩЕРНИ КОМПАНИИ, ФИЛИАЛИ, ОТОРИЗИРАНИ РИСЕЛЪРИ ИЛИ
ДИСТРИБУТОРИ ЗА СТРАНАТА (ОБЩОПОСОЧЕНИ КАТО "D-LINK РИСЕЛЪРИ" В ТАЗИ
ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ. ТЕРМИНЪТ "D-LINK ХАРДУЕРЕН ПРОДУКТ" Е ОГРАНИЧЕН ДО
ХАРДУЕРНИТЕ КОМПОНЕНТИ И ВСИЧКИ ВЪТРЕШНИ КОМПОНЕНТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО
ФЪРМУЕРА. ТЕРМИНЪТ "D-LINK ХАРДУЕРЕН ПРОДУКТ" НЕ ВКЛЮЧВА СОФТУЕРНИ
ПРИЛОЖЕНИЯ ИЛИ ПРОГРАМИ.

ГЕОГРАФСКИ ОБХВАТ
НА ОГРАНИЧЕНАТА ГАРАНЦИЯ
Настоящата ограничена гаранция се прилага за хардуерни продукти, продавани от D-Link
риселъри в следните държави: Албания, Андора, Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина,
България, Хърватска, Чешка република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия,
Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург,
Македония, Малта, Молдова, Монако, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сан
Марино, Сърбия и Черна гора, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Обединено
кралство, Ватикана. Ограничената гаранция ще бъде призната във всяка държава, в която DLINK или неин упълномощен доставчик на услуги предлагат гаранционно обслужване, предмет
на условията в настоящата ограничена гаранция. Но възможностите за гаранционно
обслужване и времето за реакция могат да варират от държава в държава и могат също така да
бъдат предмет на изисквания за регистрация.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИЯТА НА ПРОДУКТА
D-LINK гарантира, че продуктите, описани по-долу, при нормална употреба са без съществени
дефекти в материалите и изработката по време на периода на валидност на ограничената
гаранция, посочен по-долу ("Срок на валидност на ограничената гаранция"), ако продуктът се
използва и обслужва в съответствие с инструкциите за употреба и останалата документация,
предоставена на купувача в момента на покупката (или техните периодични изменения). D-LINK
не гарантира, че продуктите ще работят без прекъсване или без грешки, или че ще бъдат
коригирани всички недостатъци, грешки, дефекти или несъответствия. Настоящата гаранция не
се прилага по отношение на проблемите, произтичащи от: (а) неоторизирани промени или
прикачени приспособления; (б) небрежност, злоупотреба или неправилна употреба,
включително и при използване на продукта в несъответствие със спецификациите или
изискванията за интерфейс; (в) неправилно боравене с продукта; (г) повреда на стоки или
услуги, които не са получени от D-LINK или не са предмет на D-LINK then-effective гаранция или
споразумение за поддръжка; (д) неправилна употреба или съхранение, или (е) пожар,
наводнение или други форсмажорни обстоятелства. Настоящата гаранция няма да важи за
никой продукт, чиито D-LINK сериен номер е бил премахнат или заличен по какъвто и да било
начин.
D-LINK НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДИ, ВЪЗНИКНАЛИ В РЕЗУЛТАТ НА НЕСПАЗВАНЕ
НА ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА D-LINK ХАРДУЕРНИЯ ПРОДУКТ.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ
НА ОГРАНИЧЕНАТА ГАРАНЦИЯ
Срокът на валидност на ограничената гаранция започва да важи от датата на покупка. Касова
бележка или обратна разписка, показваща датата на закупуване на продукта, е доказателство
за датата на закупуване. Може да ви бъде поискано да предоставите доказателство за покупка
като условие за получаване на гаранционно обслужване. Имате право на гаранционно
обслужване в съответствие с условията и по реда на този документ, ако се налага ремонт на
вашия хардуер с марка D-LINK в рамките на срока на валидност на ограничената гаранция на
продукта.
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[Освен по отношение на продукти предназначени за домашна употреба (по-специално тези,
изброени в първото и последното поле на таблицата по-долу), настоящата ограничена гаранция
се простира само до първоначалния купувач на този D-LINK хардуерен продукт и не може да
бъде прехвърляна на никой, който получава собствеността върху D-LINK хардуерния продукт от
първоначалния му купувач.]

Таблица за гаранционния срок на продуктите
Посоченият в тази таблица гаранционен срок отменя и заменя гаранционния срок, посочен в
ръководството за потребителя за съответните продукти.
Тип продукт

Гаранционен срок на продукта

Безжични рутери и адаптери с
вградена IEEE 802.11n технология
(без захранвания и аксесоари)

Две (2) години. За продукти, закупени преди 1
януари 2009 г., гаранционният период е 11 години.

Smart комутатори (вкл. вътрешни
вентилатори и захранвания)

Ограничена доживотна гаранция. Това означава, че
валидността на гаранцията ще свърши 5 години след
като D-Link (или нейн наследник) спре продажбите
на продукта в Европа. Трябва да регистрирате
продукта си, за да получите Ограничената
доживотна гаранция (вж. по-долу).

Управляеми комутатори
(вкл. модули и вътрешни
вентилатори и захранвания)

Ограничена доживотна гаранция. Това означава, че
валидността на гаранцията ще свърши 5 години след
като D-Link (или нейн наследник) спре продажбите
на продукта в Европа. Трябва да регистрирате
продукта си, за да получите Ограничената
доживотна гаранция (вж. по-долу).

Шаси-базирани комутатори
(вкл. модули и захранвания)

Две (2) години.

Бизнес безжични продукти (напр.
безжични комутатори, безжични
продукти за употреба на открито,
точки за достъп с метално шаси)
(без външни захранвания)

Ограничена доживотна гаранция. Това означава, че
валидността на гаранцията ще свърши 5 години след
като D-Link (или нейн наследник) спре продажбите
на продукта в Европа. Трябва да регистрирате
продукта си, за да получите Ограничената
доживотна гаранция (вж. по-долу).

Бизнес сторидж решения
(например сториджи
предназначение за бизнес сектора,
обикновено за монтаж в шкаф, но
не задължително)

Три (3) години (Гаранция от оригиналния
производител за твърдите дискове).
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Тип продукт

Гаранционен срок на продукта

Firewall продукти за сигурност (без
външни захранвания)

Ограничена доживотна гаранция. Това означава, че
валидността на гаранцията ще свърши 5 години след
като D-Link (или нейн наследник) спре продажбите
на продукта в Европа. Трябва да регистрирате
продукта си, за да получите Ограничената
доживотна гаранция (вж. по-долу).

Всички останали продукти (вкл.
всички модули, приемници,
външни захранвания и аксесоари)

Две (2) години.

Важно: Съдържанието на "Тип продукт" е предмет на промяна; моля, вижте
Warranty_Documents/EU_Warranty_Guide.pdf за актуална информация.

ftp.dlink.eu/

Забележка :
- Ограничената доживотна гаранция за всички продукти от горната таблица е валидна само за продукти закупени
след 1 юли 2009 г.
- РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОГРАНИЧЕНА ДОЖИВОТНА ГАРАНЦИЯ: За да имате Ограничена доживотна гаранция,
всички продукти трябва да се регистрират при D-Link Europe в рамките на тридесет (30) дни от датата на
покупката на следния адрес: http://productregistration.dlink.biz

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОГРАНИЧЕНАТА ГАРАНЦИЯ
Ако се появи дефект, D-LINK има задължение да ремонтира или замени всеки дефектен D-Link
хардуерен продукт безплатно, при условие че той е занесен в оторизиран сервизен център на
D-LINK по време на срока на валидност на ограничената гаранция. Такива ремонт или замяна
ще бъдат извършени от оторизиран сервизен център на D-LINK. Всички съставни части или
хардуерни продукти, които бъдат заменени по настоящата ограничена гаранция, стават
собственост на D-LINK. За резервната част или продукт важи оставащият срок по ограничената
гаранция за съответната подменена част или продукт. Заместващият продукт не е
задължително да е нов или същата марка, модел или част; D-LINK може по своя преценка да
замени дефектиралия продукт (или част от него) с негов ремонтиран еквивалентен на него във
всички материални аспекти продукт.

ГАРАНТ
D-Link (Europe) Ltd.
D-Link House
Abbey Road
Park Royal
London NW10 7BX

Телефон: +44 (0)208 955 9000
Факс: +44(0)208 955 9001
www.dlink.eu
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЕЖИЧНИ МРЕЖИ В ЕО
(САМО ЗА БЕЗЖИЧНИ ПРОДУКТИ)





По време на създаването на този документ някои страни, като Италия, Гърция, Португалия
и Испания, не разрешават работа с безжични устройства на 5 GHz честоти, въпреки че
работата на 2.4 GHz устройства е разрешена. Моля, проверете ограниченията в
съответната държава.
Това устройство е разрешено за употреба само на закрито в ЕО на честоти 5.15-5.35 GHz,
за да се намали рискът от радио смущения.
Това устройство е с 2.4 GHz широколентова преносна система (приемник), предназначено
за употреба във всички държави-членки на ЕС и страните от ЕАСТ, с изключение на
Франция, където има ограничения за използването му.
Това устройство не може да се използва за създаване на външни радио връзки във
Франция и в някои области. Радиочестотната изходна мощност може да бъде ограничена
до 10 mW EIRP в честотния диапазон 2454 - 2483.5 MHz. За по-подробна информация,
крайният потребител трябва да се свърже с компетентния орган във Франция.
Това устройство може да се използва в следните държави: AL, AD, BE, BG, DK, DE, FI, FR,
GR, GW, IS, IT, HR, LI, LU, MT, MK, MD, MC, NL, NO, AT, OL, PT, RO, SM, SE, RS, SK, ES, CI,
HU, CY.

Бележки относно използването:

За да съответства на европейските наредби, може да се прилагат ограничения за честотата
и канала на продукта, в зависимост от страната, в която ще се използва.

Това устройство е забранено за използване в Ad-hoc режим докато функционира в 5GHz.
Ad-hoc режимът е директна peer-to-peer комуникация между две клиентски устройства без
точка за достъп.

Точките за достъп ще поддържат DFS (динамично избиране на честота) и TPC (контрол на
мощността на предаване) функционалност, както се изисква при функциониране в 5 GHz в
рамките на ЕС.

5 GHz безжична честота и експлоатация на канала в страните от ЕИО
Налични 802.11а честоти и канали
5.15-5.25 GHz
(Канали 36, 40, 44, 48)
5.15-5.25 GHz & 5.725-5.875 GHz
(Канали 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161, 165, 169)
5.15-5.35 GHz
(Канали 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64)

Държави
Лихтенщайн
Австрия
Франция

5.15-5.35 & 5.47-5.725 GHz
(Канали 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108,
112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140)

Дания, Германия, Исландия,
Финландия, Холандия, Норвегия,
Полша, Швеция, Словения,
Люксембург, Обединено кралство,
Ирландия, Словакия, Швейцария,
Унгария, Италия

5.15-5.35 GHz & 5.725-5.875 GHz
(Канали 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 149, 153, 157,
161, 165, 169)

Чешка република
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2.4 GHz безжична честота и експлоатация в страните от ЕИО
Регион
Метрополитен
Гваделупа, Мартиника,
Сен Пиер и Микелон, Майот
Реюнион и Гвиана
Останалата част на ЕС

Спектър регулиране
Европа
Франция

Честотна лента
2400-2454 MHz

Макс. изходна мощност (EIRP)
100 mW

2454-2483.5MHz

100mW на закрито, 10mW на открито

2400-2483.5MHz
2420-2483.5MHz

100 mW
100 mW

R&TTE 1999/5/EC
WLAN 2.4 – 2.4835 GHz
IEEE 802.11b/g/n
MHz, Европа (ETSI)
макс. EIRP на закрито
2400-2483.5 MHz
100 mW
2400-2454 MHz
100 mW
2454–2483.5 MHz
100 mW

макс. EIRP на открито
100 mW
100 mW
10 mW

Декларация за съответствие за ЕС
D-Link Corporation с настоящето декларира, че продуктът е в съответствие със съществените
изисквания и други съответни разпоредби на Директива 1999/5/ЕС.

СЕ EMI КЛАС А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
(само за Клас А продукти)
Това е Клас А продукт и при използване в домашни условия може да предизвика радио
смущения, в който случай потребителят може да се наложи да предприеме съответните
действия за отстраняване на смущенията.

ИЗХВЪРЛЯНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ
Този символ върху продукта или опаковката означава, че в съответствие с
местните закони и разпоредби продуктът не трябва да се изхвърля с битовите
отпадъци, а да се предаде за рециклиране. Моля, занесете го в пункт за
рециклиране след като достигне края на своя живот. Чрез рециклиране на
продукта и опаковката му ще помогнете за опазването на околната среда и
човешкото здраве.
D-Link и околната среда
Ние в D-Link сме отдадени на задължението да намалим влиянието на нашата дейност и
продукти върху околната среда. За да се сведе до минимум това въздействие D-Link проектира
и произвежда своите продукти така, че да бъдат максимално щадящи околната среда, като
използва рециклирани и ниско токсични материали в своите продукти и опаковки. D-Link
препоръчва винаги да изключвате от бутона или контакта своите D-Link продукти, когато те не
са в употреба. По този начин вие ще помогнете да се пести енергия и да се намалят емисиите
на въглероден двуокис.
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