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КОРОТКИЙ ПОСІБНИК
КОРИСТУВАЧА

Зверніть увагу! AIRBOOK PRO 8S має інтуітивно
зрозумілий інтерфейс користувача (UI), котрий не
можливо цілковито описати в посібнику. Даний
посібник пояснює базові принципи роботи з
пристроєм. UI пристрою може змінюватися з
оновленням ПЗ.

Намагайтесь уникати наступних впливів
на пристрій:

Перш ніж почати роботу з пристроєм, будь ласка,
особливо уважно прочитайте цей розділ. Наступні
поради допоможуть вам гарантувати вашу безпеку
та подовжити термін служби пристрою.

• Сильних електромагнітних полів,
електростатичних зарядів та джерел
ультрафіолетового випромінювання;

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ
ТА ВИКОРИСТАННЯ

Діапазон робочих температур пристрою –
від 0 до +40 С, через це не піддавайте його
надмірно низьким або високим температурам.
Ніколи не залишайте кабелі поблизу джерела
тепла – це може призвести до пошкодження
ізоляції, що, як наслідок, викликає ризик
пожежі чи ураження електричним струмом.

• Прямих променів сонячного світла;
• Джерел відкритого вогню або диму;
• Рідин або вологи;

• Надмірного механічного тиску на екран,
роз’єми та клавіші пристрою.
Не залишайте пристрій надовго
в приміщеннях, що погано вентилюються,
наприклад , в зачиненому авто. Не кидайте
та не намагайтеся зігнути пристрій.
Захищайте екран від предметів, що можуть
подряпати або пошкодити його. Для захисту
рекомендується зберігати і переносити
пристрій у обкладинці. Зберігайте пристрій
у місці, недосяжному для дітей.

Не намагайтесь розібрати чи модифікувати
пристрій. Не використовуйте пристрій, якщо
в ньому пошкоджено акумулятор, зарядний
пристрій (корпус, кабель або контакт) або
SD картку. При пошкодженні акумулятора
(тріщини в корпусі, витік електроліту, втрата
форми) його слід замінити в центрі сервісного
обслуговування. Використання саморобних
або модифікованих акумуляторів може
призвести до безповоротних пошкоджень
пристрою.
Не використовуйте органічні чи неорганічні
розчинники, наприклад, бензол, для очистки
корпусу або екрану. Для видалення пилу
використовуйте м'яку безворсову тканину.
Наявність на екрані п'яти або менше
дефектних пікселів/піксельних засвітів є
нормою і не відноситься до гарантійних
дефектів пристрою.

Для зарядки підключіть електронну книгу за
допомогою оригінального USB кабелю до USB
порту ПК / ноутбука або зарядного пристрою /
павербанка з вихідними параметрами:
постійна напруга 5 В, сила струму 0.5-1 А.
Увага! Використання зарядних пристроїв з
невідповідними вихідними параметрами і
зарядних пристроїв швидкої зарядки (Quick
Charge [QC] будь-яких версій та ін.) може
привести до пошкодження (виходу з ладу)
пристрою і в подальшому зняття пристрою з
гарантійного обслуговування.
По закінченні терміну служби пристрою
зверніться до авторизованого сервісного
центру для проведення діагностики щодо
безпеки подальшої експлуатації.
Детальну інформацію щодо сервісного
обслуговування можна отримати на
офіційному сайті компанії AIRON:
http://airon.company

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД, ЕЛЕМЕНТИ УПРАВЛІННЯ І РОЗ'ЄМИ

Роз'єм microSD
Для підключення карт пам'яті до 128 ГБ.
Роз’єм microUSB
За допомогою USB-кабеля під'єднайте
AIRBOOK PRO 8S до комп'ютера для
підзарядки або передачі даних.
Роз'єм для навушників
Вставте навушники (TRS), якщо хочете
прослухати аудіофайли, або ж
використайте Bluetooth навушники.

Роз'єм microSD

Роз’єм microUSB

Кнопка
увімкнення/
вимкнення

Роз'єм для навушників

Кнопка увімкнення/вимкнення
Натисніть кнопку та утримуйте протягом
5 секунд для увімкнення або вимкнення
пристрою. Коли PRO 8S увімкнена,
натисніть миттєво кнопку, щоб
активувати режим сну. Щоб вийти із
режиму сну, також натисніть миттєво
кнопку.

Функціональна секція

Нещодавно додані книги
Нещодавно прочитані книги

Відображення стану книг

Меню книги

Відкрита сторінка
книги

Меню книги

Функціональна секція
Ця секція відображає найбільш
застосовані функції.
Відображення стану книги
У рядку відображено стан книг,
відсоток прочитаного.
Меню книги
Ця секція відображає налаштування,
що застосовуються під час читання
(наприклад, інтервал, шрифти, поворот
екрана).
При закритому меню книги натисніть у
правому верхньому куті екрану для
створення закладки.
Відкрита сторінка книги
AIRBOOK PRO 8S завжди відкриває книги
на повний екран за замовчуванням.

ГОЛОВНИЙ ЕКРАН

Один дотик до екрану
Керуйте PRO 8S за
допомогою лише одного
дотика.
Le ft

Mid

Righ t

Екран можна
розділити
на три колонки:

1. Доторкання до лівої колонки –
повернення на попередню сторінку.
2. Доторкання до середньої колонки показати меню книги.
3. Доторкання до правої колонки –
перейти до наступної сторінки.
* Конфігурацію колонок можна оптимізувати чи змінити в налаштуваннях
читання.

Проведіть
горизонтально
• Проведіть вправо, щоб
повернутись на попередню
сторінку.
• Проведіть вліво, щоб
перейти на наступну
сторінку.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей

Книги: FB2, PDF, DOC, RTF, TXT, EPUB, MOBI,

7.8 E-ink Carta HD
1404х1872,

Операційна система

Android 6.0

Оперативна пам'ять

2Г

Вбудована пам'ять

16 Г

Аудіо: MP3, WMA, MP4,
Відео: MP4, AVI, WMV...*
Зображення: JPG, GIF, PNG...*

підсві

тів

Rockchip 3368 Octa Core
1.5 ГГц
Акумулятор

3100 мАг

Комунікації

Wi-Fi 2.4 ГГц (b/g/n)
Bluetooth 4.0 LE

10
Комплектація:

і

.
Примітка: параметри специфікації, технічні характеристики та комплектація
можуть бути оновлені або змінені виробником без повідомлення. Фактичні
зміни мають переважну силу.
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Примітка: виробник не несе відповідальності за неправильне використання
пристрою, використання пристрою не за призначенням, використання
пристрою з несумісними аксесуарами та комплектуючими,
збереження даних на знімних носіях інформації (картах пам'яті, включаючи
microSD), використання несумісних зарядних пристроїв, використання
комплектних аксесуарів не за призначенням, неправильне використання
комплектних аксесуарів.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Обратите внимание! AIRBOOK PRO 8S имеет
интуитивно понятный интерфейс пользователя
(UI), который невозможно полностью описать в
руководстве. Данное пособие объясняет базовые
принципы работы с устройством. UI устройства
может меняться с обновлением ПО.
Прежде чем начать работу с устройством,
пожалуйста, особенно внимательно прочитайте
этот раздел. Следующие советы помогут вам
гарантировать вашу безопасность и продлить
срок службы устройства.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Диапазон рабочих температур устройства - от 0
до +40 С, поэтому не подвергайте его
чрезмерно низким или высоким температурам.
Никогда не оставляйте кабели около источника
тепла - это может привести к повреждению
изоляции, что, в следствии, может вызвать
пожар или поражение электрическим током.

Старайтесь избегать следующих воздействий:
• Прямых солнечных лучей;
• Источников открытого огня или дыма;
• Жидкостей или влаги;
• Сильных электромагнитных полей,
электростатических зарядов и источников
ультрафиолетового излучения;
• Резмерного механического давления
на экран, разъемы и клавиши устройства.
Не оставляйте устройство надолго
в помещениях с плохой вентиляцией,
например, в закрытом автомобиле.
Не бросайте и не пытайтесь согнуть устройство.
Защищайте экран от предметов, которые
могут поцарапать или повредить его.
Для защиты рекомендуется хранить
и переносить устройство в обложке. Храните
устройство в месте, недоступном для детей.

Не пытайтесь разобрать или модифицировать
устройство. Не используйте устройство если
у него повреждены аккумулятор, зарядное
устройство (корпус, кабель или контакт) или
SD карты. При повреждении аккумулятора
(трещины в корпусе, утечка электролита,
потеря формы) его следует заменить в центре
сервисного обслуживания. Использование
самодельных или модифицированных
аккумуляторов может привести
к необратимым повреждениям устройства.
Не используйте органические или
неорганические растворители, например,
бензол, для очистки корпуса или экрана.
Для удаления пыли используйте мягкую
безворсовую ткань.
Наличие на экране пяти или менее дефектных
пикселей является допустимой нормой
и не относится к гарантийным дефектам экрана.

Для зарядки подключите электронную книгу с
помощью оригинального USB кабеля к USB
порту ПК/ноутбука или зарядного устройства/
павербанка с выходными параметрами:
напряжение 5 В, сила тока 0.5-1 А.
Внимание! Использование зарядных
устройств с неподходящими выходными
параметрами и зарядных устройств быстрой
зарядки (Quick Charge [QC] любых версий и
др.) может привести к повреждению (выходу
из строя) устройства и в последующем снятия
устройства с гарантийного обслуживания.
По окончании срока службы устройства
обратитесь в авторизованный сервисный
центр для проведения диагностики
на предмет безопасности дальнейшей
эксплуатации.
Подробную информацию касательно
сервисного обслуживания можно получить
на официальном сайте компании AIRON:
http://airon.company

ВНЕШНИЙ ВИД, ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ

Разъем microSD
Для подклюяения карт памяти до 128 ГБ.
Разъем microUSB
С помощью USB- кабеля подключите
AIRBOOK PRO 8S к компьютеру для
подзарядки или передачи данных.
Разъем для наушников
Вставьте наушники (TRS), если хотите
прослушать аудиофайлы, или
воспользуйтесь Bluetooth наушниками.

Разъем microSD

Разъем microUSB

Кнопка включение/
выключение

Разъем для наушников

Кнопка включение/выключение
Нажмите кнопку и удерживайте
в течение 5 секунд для включения и
выключение устройства. Когда PRO 8S
включена, нажмите однократно кнопку,
чтобы активировать режим сна. Чтобы
выйти из режима сна, также нажмите на
эту кнопку.

Функциональная секция

Недавно добавленные книги

Недавно прочитанные книги

Отображение состояния книг

Меню книги

Открытая страница книги

Меню книги

Функциональная секция
Эта секция отображает наиболее
используемые функции.
Секция состояния книги
В строке отображено состояние книг,
процент прочитаного.
Меню книги
Эта секция отображает настройки,
что применяются во время чтения
(например, интервал, шрифты, поворот
экрана).
При закрытом меню книги нажмите в
правом верхнем углу экрана для создания
закладки.
Открытая страница книги
AIRBOOK PRO 8S всегда открывает
книги на полный экран по умолчанию.

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

Одно прикосновение
к экрану
Управляйте PRO 8S с
помощью лишь одного
касания.
Le ft

Mid

Righ t

Экран можно
разделить
на три колонки:

1.Касание левой колонки - вернуться
на предыдущую страницу.
2.Касание средней колонки - открыть меню
книги.
3.Касание правой колонки – перейти
на следующую страницу.
* Конфигурацию колонок можно оптимизировать или изменить
в настройках чтения.

Проведите
горизонтально
• Проведите вправо, чтоб
вернуться на предыдущую
страницу.
• Проведите влево, чтоб
перейти на следующую
страницу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дисплей

Операц. система
Оперативна
память
В
память
ипе
(

)

)

16 Г
Rockchip 3368 Octa Core
1.5 ГГц (
3100 мАч

Коммуникации
и

Wi-Fi 2.4 ГГц (b/g/n)
Bluetooth 4.0 LE
по

и

ов
10

:

Ауд о: MP3, WMA, MP4,
В део: MP4, AVI, WMV...*
ображен я: JPG, GIF, PNG...*

2Г

Аккумулятор

Комплектац

Книги: FB2, PDF, DOC, RTF, TXT, EPUB, MOBI,

7.8 E-ink Carta HD
с
1404х1872,
технологией
(
Android 6.0
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путем установки на устройство совместимых
приложений (программ) сторонних
разработчиков, обеспечивающих работу с
ними.
овместимые
ые
ые устройства
устройства
павербанки
с
в
,
сила тока .
.
Примечание: параметры спецификации, технические характеристики и
комплектация могут быть обновлены или изменены производителем без
уведомления. Фактические изменения имеют преимущественную силу.
Примечание: производитель не несет ответственности за неправильное
использование устройства, использование устройства не по назначению,
использование устройства с несовместимыми аксессуарами и комплектующими,
сохранность данных на съемных носителях информации (картах памяти, включая
microSD), использование несовместимых зарядных устройств, использование
комплектных аксессуаров не по назначению, неправильное использование
комплектных аксессуаров.

QUICK START
GUIDE

Note! AIRBOOK PRO 8S has an intuitive user
interface (UI) that cannot be fully described in
the Quick Start Guide. This tutorial explains the
basic principles of working with the device. The
device UI may change with software updates.

Try to avoid the following eﬀects:
• Direct sunlight;
• Direct ﬂame or smoke (cigarette, lighter, open
ﬁre etc.);

Before you start working with the device,
please read this section especially carefully.
The following tips will help you ensure your
safety and extend the life of your device.

• Exposure to liquids or damp (do not use the
device in the rain, at the street at higher
humidity, near bodies of water etc.);
• Penetration of liquids or moisture;

STORAGE, CARRIAGE AND USAGE CONDITIONS

• Exposure to strong electromagnetic ﬁelds,
electrostatic charges and artiﬁcial sources of UV

Devise operating temperature range of the
device is from 0 to +40 C, so do not expose it to
excessively low or high temperatures. Never
leave cables near heat source - this can lead to
insulation damage, which, in consequence, can
cause a ﬁre or electric shock.

electromagnetic radiation
• Excessive mechanical pressure on the screen,
connectors and keys of the device.

Do not leave the device for a long time in poorly
ventilated environment, e.g. in a car or in closed
tight boxes/packaging. Neither drop nor try to
bend the device. Protect the screen from objects
that may scratch or damage it. To ensure
adequate protection of the screen, we recommend storing the device in a protective and/or
hard cover. Keep away from children.
Do not disassemble or modify the book reader.
Do not use the device with a damaged battery,
charger (broken case, broken feed cable or poor
contact). If the battery is damaged (cracked case,
leakage of electrolyte, lost of form), it should be
replaced at the service center.
Using self-made or modiﬁed batteries may cause
an explosion and/or damage the device.
Do not use organic or inorganic solvents, (e.g.
benzoyl) to clean the screen/case. Use a soft to
remove dust from the device’s surface.

Up to ﬁve faulty pixels are acceptable in the
screen and do not constitute a warrantable
defect on the screen.
To charge, connect the e-book using the
original USB cable to the USB port of a PC /
laptop or a charger / power bank with output
parameters: voltage 5 V DC, current 0.5-1 A.
Attention! Using chargers with unsuitable
output parameters and quick chargers (Quick
Charge [QC] of any versions, etc.) may cause
damage (failure) of the device and subsequent
removal of the device from warranty service.
By the end of product guarantee term, please
contact the nearest authorized service facility for
examination on the subject of security is
maintained.
For detailed information regarding service,
please visit the oﬃcial AIRON website:
http://airon.company

APPEARANCE, CONTROLS AND CONNECTORS

TF slot for microSD
microSD Class 10 up to 128 GB support
Connector microUSB
Using a USB cable, to connect the
AIRBOOK PRO 8S to PC for battery
charging or transfer data
Headphone jack
Insert the headphones (TRS) if you want
to listen to audio ﬁles, or use Bluetooth
headphones

TF slot for microSD

Connector microUSB

Power on/oﬀ button

Headphone jack

Power on/oﬀ button
Press and hold for 5 seconds to turn the
device on and oﬀ. When the PRO 8S is
on, press the button once to activate the
sleep mode. To exit sleep mode, also
click this button

Functional section

Recently added
Recently read

Status bar

Book menu

Reading page

Functional section
This section displays the most used
functions.
Status bar
The line displays the status of the
books, percentage of read.
Book menu
This section displays the settings that are
applied during the reading (for example,
interval, fonts, screen rotation).
Click the button in the upper right corner of
the screen to create bookmarks
Reading page
AIRBOOK PRO 8S will open books to
the full screen by default.

Book menu

MAIN SCREEN

One touch to the screen
Manage the PRO 8S with
just one touch.

Le ft

Mid

Righ t

The screen can be
divided into three
columns:

1. Touching the left column will return to the
previous page.
2. Touching the middle column - opens the book
menu.
3. Touching the right column - turn to the next
page.
* The configuration of the columns can be optimized or changed
in the reading settings.

Horizontal
slide
• Slide to the right returns to
the previous page.
• Slide to the left leads to
the next page.

SPECIFICATIONS

7.8 E-ink Carta HD
1404х1872,
with
technology
(two-tone backlight)
Android 6.0.1
2
16
Rockchip 3368 Octa Core
1.5
( bit)

: FB2, PDF, DOC, RTF, TXT, EPUB, MOBI,
: MP3, WMA, MP4,
: MP4, AVI, WMV...*
: JPG, GIF, PNG...*
* Support for other formats is provided by
installing compatible applications (programs) of
third-party developers on the device to work
with them.
chargers

3100
and connectors

Wi-Fi 2.4
(b/g/n)
Bluetooth 4.0 LE
headphones
up to

:

cable

voltage 5
current 0.5-1
Note: Specification parameters, technical characteristics and equipment may be
updated or modified by the manufacturer without notice. Actual changes shall
prevail.
Note: the manufacturer is not responsible for improper use of the device, use of the
device for other purposes, use of the device with incompatible accessories and
components, safety of data on removable media (memory cards, including
microSD), use of incompatible chargers, use of complete accessories for other
purposes , improper use of complete accessories.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА

Компанія AIRON гарантує надійну якість
роботи товару протягом гарантійного терміну
за умови дотримання Вами умов
використання та технічних вимог,
що зазначені в інструкції з експлуатації на
товар.
Продавець даного товару підтверджує
прийняття на себе гарантійних зобов'язань
по задоволенню вимог споживача, що
встановлені діючим законом України «Про
захист прав споживачів».
Щоб уникнути непорозумінь, переконливо
просимо Вас уважно вивчити інструкцію
з експлуатації на товар.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН
ТА ТЕРМІН СЛУЖБИ ТОВАРУ

Протягом гарантійного терміну споживач має
право на безоплатне технічне обслуговування
товару, а у разі виявлення недоліків
(відхилення від параметрів та характеристик,
що зазначені в інструкції з експлуатації) –
на безоплатний ремонт. Гарантійний термін
починається з дати придбання товару
кінцевим споживачем.
Гарантійний термін виробу складає
12 місяців. Гарантійний термін
з'ємного акумулятора складає 6
місяців.
Товар може мати допоміжні частини, які
відповідно, не мають гарантійний термін.

До допоміжних частин належать:
• Змінні акумуляторні батареї;
• Елементи живлення;
• Блок живлення (зарядний пристрій до
акумулятора), автомобільний зарядний
пристрій тощо;
• Пульт дистанційного керування (у випадку
наявності всіх функціональних кнопок на
самому виробі);
• USB-з'єднувачі, кабелі для під'єднання
виробу до інших пристроїв тощо;
• Чохли, ремені, шнурки, допоміжні засоби
для кріплення товару тощо;
• Допоміжні носії інформації різних типів
(програмне забезпечення, драйвера до
товару тощо);
• Інструкція з експлуатації на товар.

Виробник гарантує можливість використання
товару за призначенням протягом терміну
служби. За таких умов післягарантійне
технічне обслуговування здійснюється
відповідно до законодавства України.
ПОРЯДОК НАДАННЯ ГАРАНТІЙНОГО
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (РЕМОНТУ)

Якщо у гарантійний термін у товарі з'явився
недолік, вам слід звернутися до
уповноваженого сервісного центру, який
проводить гарантійне технічне
обслуговування (ремонт) товару. Адреса
офіційного сервісного центру представлена
на сайті www.airon.company та може
додаватися у вкладиші до даного
гарантійного талону на товар.

Гарантійне технічне обслуговування (ремонт)
може бути надане тільки на товар,
що зазначений в гарантійному талоні.
Для пред'явлення вимоги до уповноваженого
сервісного центру, Вам необхідно надати:
• Чітке формулювання недоліку товару
(бажано в письмовій формі);
• Товар з недоліком;
• Повний комплект товару з упаковкою;
• Гарантійний талон, в якому розбірливо
записано марку, модель та серійний номер
товару, найменування та адреса продавця,
печатка та підпис продавця, ПІБ та підпис
продавця;
• Документ, що підтверджує факт придбання
товару.

У разі недотримання Вами вищезазначених
умов, уповноважений сервісний центр може
відмовити у гарантійному технічному
обслуговуванні (ремонті) товару.
Гарантійні зобов'язання жодним чином
не поширюються на третю сторону (особу),
або якщо товар використовується
у комерційних цілях чи у цілях, що не
передбачені інструкцією з експлуатації
на товар.
ВИМОГИ, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ
ЗАДОВОЛЕННЮ ДАНИМИ ГАРАНТІЙНИМИ
ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ:
- Звичайний знос товару у процесі
експлуатації;
- Якщо гарантійний талон нерозбірливо
заповнений або присутні виправлення;
- Якщо неможливо ідентифікувати товар

(відсутній або нерозбірливий серійний номер
товару);
- Недоліки чи пошкодження товару,
які спричинені недбалим або необережним
поводженням або діями споживача чи третіх
осіб (включаючи, але не обмежуючись
механічними ушкодженнями товару);
- Недоліки, що виникли після неправильного
використання товару (недотримання або
порушення норм та умов, що викладені
в інструкції з експлуатації на товар);
- Недоліки, що виникли після використання
товару сумісно з іншим виробом,
некомплектними (неоригінальними)
допоміжними частинами, некомплектним
(неоригінальним) програмним
забезпеченням;
- Недоліки товару, викликані неправильною
(некоректною) роботою комп'ютера сумісно
з яким використовувався виріб;

- Недоліки, що можуть бути спричинені
вірусними програмами, що знаходяться
на комп'ютері споживача або третьої особи;
- Недоліки чи пошкодження товару, викликані
витіканням (потраплянням) рідини з елементу
живлення у товар, невідповідністю елементів
живлення, зазначеним у інструкції
з експлуатації на товар;
- Недоліки чи пошкодження товару,
що виникли в результаті попадання у
внутрішній об'єм товару бруду (ворсу, піску,
насіння, тютюну, комах, вологи, рідини тощо.)
- Недолік товару, що виник через використання
неякісних носіїв інформації різних типів
(включаючи, але не обмежуючись
неліцензованим програмним забезпеченням);
- Недоліки, викликані форс-мажорними
обставинами, нещасними випадками,
навмисними або необережними діями

споживача або третьої сторони (осіб).
- Коли товар було розкрито чи модифіковано
або відремонтовано не уповноваженим
сервісним центром;
- Коли порушені або відсутні заводські
контрольні пломби (при заводському
пломбуванні);
- Якщо у разі повторного звернення
споживачем в уповноважений сервісний
центр порушена або відсутня контрольна
пломба, що була встановлена після
проведення технічного обслуговування
або гарантійного ремонту.
ОБМЕЖЕННЯ ГАРАНТІЇ
Виробник не несе відповідальності за можливі
матеріальну, моральну та іншу шкоду, що
понесена власником товару і (або) третіми
особами при використанні, зберіганні та
транспортуванні товару (втрата інформації,

шкода, нанесена іншими пристроями, що
підключені або працюють в одній
електромережі з виробом).
Ні при яких умовах виробник не несе
відповідальність за будь-яку особливу,
випадкову, пряму чи побічну шкоду або
збитки, включаючи, але не обмежуючись
тільки перерахованими. Втрату або
неможливість використання інформації або
даних, витрати, пов'язані з відновленням
інформації або даних, збитки, що викликані
перервами у комерційній, виробничій або
іншій діяльності, що виникають у зв'язку
з використанням або неможливістю
використання товару.
Всі запасні частини чи вузли, які було
замінено при технічному обслуговуванні або
гарантійному ремонті є власністю виробника
товару та залишаються в уповноваженому

сервісному центрі і споживачеві
не повертаються. Гарантійний термін
подовжується на час знаходження товару у
ремонті.

Без чіткого та повного заповнення талону та відсутності
печатки талон не є дійсним.
Марка виробу:
Модель виробу:
Серійний номер виробу:

Усі недоліки товару, що не підлягають
усуненню за умовами даних гарантійних
зобов'язань, мають усуватися за рахунок
споживача. У випадку порушення умов
експлуатації виробу, уповноважений
сервісний центр, згідно чинного
законодавства, вправі відмовити споживачу
в платному сервісному обслуговуванні товару.
Примітка.
Переконливо радимо Вам зберігати на
іншому накопичувачі даних резервні копії
усієї інформації, яку ви зберігаєте
у внутрішній пам'яті товару.

Дата придбання виробу:
Продавець:
Підпис продавця:
Місце для печатки:
Гарантійний термін:
Країна вироблення:
Додаткова інформація:
Виріб перевірено у моїй присутності, підтверджую відсутність
будь-яких пошкоджень виробу. З умовами гарантійних
зобов'язань, що викладені в даному гарантійному талоні
ознайомлений(на) та згоден(на).
Претензій не маю.
ПІБ споживача:

Термін придатності: 3 роки.

Підпис споживача:

Облік робіт з технічного обслуговування
та гарантійного ремонту виробу
№

Дата
приймання

Зміст виконаної роботи

Підпис
продавця

Дата
видачі

Гарантійний термін експлуатації подовжено до _________ 20__р

СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ:
Адреса офіційного сервісного центру та додаткова
інформація представлені на сайтах:
www.airon.company
www.airon.ua
Тел.: 0(800) 33 15 16
Режим роботи: ПН - ПТ з 10.00 до 18.00 (СБ, НД вихідні)

