
                          ES PROHLÁŠENÍ  O  SHODĚ 
Prohlášení o shodě vydává (dovozce) 
Obchodní jméno:  Steen QOS s.r.o. 
Sídlo:    Karlovy Vary Bor 3 36001 Česká republika 
IČO:    27972941 
Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že níže uvedený výrobek splňuje požadavky 
technických předpisů, že výrobek je za podmínek námi určeného použití bezpečný a že jsme 
přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků níže uvedeného typu, 
uváděných na trh, s technickou dokumentací a s požadavky příslušného nařízení vlády č. 
17/2003 Sb. v platném znění (73/023/EEC – including amendments), 2002/95/EC (RoHS),  
EMC 2004/108/EC 
 
Výrobek:    Lampa montážní Aku Sharks SH 60LED                    
Typ:     SHK257 
Výrobek je určen:  k osvětlení interiéru, pro domácí použití. 
Č. certifikátu NBEE070426400201-R4/ NBEE070426400201-R4 
Vydáno: Centre Testing International Shenzhen, China 
CE 2009 
Výše uvedený výrobek je ve shodě s následujícími harmonizovanými  normami:  
EN55015: 2006, EN61547:1995+A1: 2000, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3: 
1995+A1:2001+A2:2005 
 
Místo vydání:        Jáchymov                                  Jméno:          Radek Štěpán       
Datum vydání:       20.8.2009                            Funkce:         Jednatel společnosti 
                                     

ES PREHLÁSENIE  O  ZHODE 
Prehlásenie o zhode vydáva (dovozca) 
Obchodné meno:  Steen QOS s.r.o. 
Sídlo:    Karlovy Vary Bor 3 36001 Česká republika 
IČO:    27972941 
Prehlasujeme na svoju výlučnú zodpovednosť, že nižšie uvedený výrobok splňuje požiadavky 
technických predpisov, že výrobok je za podmienok nami určeného použitia bezpečný a že 
sme prijali všetky opatrenia, ktorými zabezpečujeme zhodu všetkých výrobkov nižšie 
uvedeného typu, uvádzaných na trh, s technickou dokumentáciou a s požiadavkami 
príslušného nariadenia vlády č. 17/2003 Zb. v platnom znení (73/023/EEC – including 
amendments) 2002/95/EC (RoHS), EMC 2004/108/EC 
 
Výrobok:           Lampa montážní Aku Sharks SH 60LED                     
Typ                   SHK257   
Výrobok je určený:  k osvetleniu interiéru, pre domáce použitie. 
Č. certifikátu NBEE070426400201-R4/ NBEE070426400201-R4 
Vydáno: Centre Testing International Shenzhen, China 
CE 2009 
Vyššie uvedený výrobok je v zhode s nasledujúcimi harmonizovanými  normami:  
EN55015: 2006, EN61547:1995+A1: 2000, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3: 
1995+A1:2001+A2:2005 
Miesto vydania:        Jáchymov                                 Meno:          R.Štěpán  
Dátum vydania:       20.8.2009                            Funkcia:       Konateľ spoločnosti  
 
                                     
 
 
 
                                     



 
 
 
Záručný list patrí k predávanému výrobku odpovídajúceho čísla ako jeho neodeliteľná súčasť. 
Stráta originálu záručného listu bude dôvodom k neuznaniu záručnej opravy. Na výrobky je 
zákazníkovi poskytovaná záručná doba 24 mesiacov odo dňa nákupu. výrobce stanovuje 
životnost baterie 6 měsíců. Počas tejto doby odstráni autorizovaný servis bezplatne všetky 
vady výrobku spôsobené výrobnou závadou 
alebo vadným materiálom. Výrobca garantuje zachovanie odpovedajúcich funkčných 
vlastností náradia a jeho bezpečnú prevádzku iba v prípade realizácie všetkých servisných 
zásahov na náradí v autorizovanom servise. 
Záruka zaniká v týchto prípadoch : 
· nebol predložený originál záručného listu 
· ak sa jedná o prirodzené opotrebenie funkčných častí výrobku v dôsledku používánia stroja 
· výrobok bol používáný v rozpore s návodom k obsluhe 
· závada vznikla neprípustným zásahom do výrobku  
  (včetne zásahu a úprav neautorizovaným servisom) 
· poškodenie bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, napríklad znečištením, vystavením stroja     
   nevhodným povetrnostným podmienkam 
· výrobok je mechanicky poškodený vinou užívateľa, podľa posúzdenia servisného strediska 
   bežná údržba výrobku, napr. premazanie, vyčistenie stroja nie je považovaná za záručnú 
opravu 
Servis ČR : 
Servis Sharks , tel. č. +420774335397,+420774416287  
email : servis@sharks-cz.cz 
Servis SK: 
Reklamácie uplatňujte na telefónnom čísle : 0918 999402 – p. Šimčák 
e-mail: sharks-slovakia@hotmail.com 
Reklamáciu uplatňujte u svojho obchodníka, prípadne odovzdajte výrobok piamo do servisu 
( iba v originálnom balení ! ).  
Po obdržaní kompletného výrobku v nerozloženom stave posúdi servis oprávnenosť 
reklamácie. Prípadné záručné opravy potvrdí servis do záručného listu.  
Záručná lehota sa predlužuje o dobu od prevzatia reklamácie servisom ( obchodníkom ) po 
odovzdanie opraveného výrobku späť zákazníkovi. Dovozca si vyhradzuje 30 dní na 
posúdenie reklamácie z hľadiska nároku na bezplatnú opravu ( náhradu ) v rámci záruky.  
Predávajúci je povinný pri predaji zeznámiť kupujúceho s obsluhou výrobku, výrobok 
predviesť a riadne vyplniť záručný list. 
Tento produkt nevhadzujte do komunálneho zmiešaného odpadu. Spotrebiteľ je povinný 
odovzdať toto zariadenie na zbernom mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických 
alebo elektronických zariadení. Ďalšie informácie o separovanom zbere a recyklácii získate na 
miestnom obecnom úrade, vo firme zabezpečujúcej zber vášho komunálneho odpadu alebo v 
predajni, kde ste výrobok kúpili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Záruční list patří k prodávanému výrobku odpovídajícího čísla jako jeho nedílná součást. 
Ztráta originálu záručního listu bude důvodem k neuznání záruční opravy. Na výrobky je 
zákazníkovi poskytována záruční doba 24 měsíců ode dne nákupu, výrobce stanovuje 
životnost baterie 6 měsíců. Během této doby odstraní autorizovaný servis bezplatně veškeré 
vady výrobku způsobené výrobní závadou 
nebo vadným materiálem. Výrobce garantuje zachování odpovídajících funkčních vlastností 
nářadí a jeho bezpečný provoz pouze v případě realizace všech servisních zásahů na nářadí v 
autorizovaném servisu. 
 
Záruka zaniká v těchto případech : 
· nebyl předložen originál záručního listu 
· jedná-li se o přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku používání stroje 
· výrobek byl používán v rozporu s návodem k obsluze 
· závada vznikla nepřípustným zásahem do výrobku  
  (včetně zásahu a úprav neautorizovaným servisem) 
· poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, například znečištěním, vystavením stroje     
   nevhodným povětrnostním podmínkám 
· výrobek je mechanicky poškozen vinou uživatele, dle posouzení servisního střediska 
   běžná údržba výrobku, např. promazání, vyčištění stroje není považována za záruční opravu 
 
Servis ČR : 
Servis Sharks , tel. č. +420774335397,+420774416287  
email : servis@sharks-cz.cz 
Servis SK: 
Reklamácie uplatňujte na telefónnom čísle : 0918 999402 – p. Šimčák 
e-mail: sharks-slovakia@hotmail.com 
 
Reklamaci uplatňujte u svého obchodníka, případně předejte výrobek přímo do servisu 
( pouze v originálním balení ! ).  
Po obdržení kompletního výrobku v nerozloženém stavu posoudí servis oprávněnost 
reklamace. Případné záruční opravy potvrdí servis do záručního listu.  
Záruční lhůta se prodlužuje o dobu od převzetí reklamace servisem ( obchodníkem ) po 
odevzdání opraveného výrobku zpět zákazníkovi. Dovozce si vyhrazuje 30 dnů k posouzení 
reklamace z hlediska nároku na bezplatnou opravu ( náhradu ) v rámci záruky.  
Prodávající je povinen při prodeji seznámit kupujícího s obsluhou výrobku, výrobek předvést 
a řádně vyplnit záruční list. 
 
 
Tento produkt nevhazujte do komunálníhosměsného odpadu. Spotřebitel je povinný odevzdat 
toto zařízení na sběrném místě, kde se zabezpečuje recyklace elektrických nebo 
elektronických zařízení. Další informace o separovaném sběru a recyklaci získáte na místním 
obecním úřadě, ve firmě zabezpečující sběr vašeho komunálního odpadu nebo v prodejně, kde 
jste produkt koupili. 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            

Záruční list 
Záručný list/Karta garancvina 
Jótállási levél/Garantieschein 
 

 

1.oprava 

2.oprava 

3.oprava 

Výrobek 
Výrobok 
 

Typ/Serie  
Typ/Serie 

Razítko/podpis 
Pečiatka a podpis 
 

 

Datum 
Dátum 
 

Číslo výrobku 
 
 
 
 


