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All rights reserved. Kopiowanie całości lub części niniejszej instrukcji w celu innym niż użytek
prywatny jest zabronione.
Firma Wacom zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej publikacji bez
konieczności wcześniejszego powiadomienia o takich zmianach.
Firma Wacom dołożyła wszelkich starań, by niniejsza instrukcja zawierała aktualne oraz
dokładne informacje. Firma Wacom zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich danych
technicznych oraz konfiguracji produktu według własnego uznania bez wcześniejszego
powiadomienia oraz bez konieczności uwzględnienia takich zmian w tej instrukcji.
Powyższy rok oznacza datę przygotowania instrukcji obsługi. Niezależnie od tego niniejsza
„instrukcja” zostanie udostępniona użytkownikom w momencie wprowadzenia do sprzedaży
powiązanego z nią produktu firmy Wacom.

Logo Wacom jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Wacom Company, Ltd.
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
OSTRZEŻENIE
Jeśli produkt jest używany nieprawidłowo, może dojść do wypadku lub obrażeń. Należy
dopilnować, aby dzieci nie połknęły końcówki pióra lub części z przyciskiem. Dzieci mogą
przypadkowo wyjąć wkład pióra, część z przyciskiem lub inne elementy podczas gryzienia
pióra. Małe części pióra, takie jak końcówka, wkład lub część z przyciskiem mogą być
wyjęte i przypadkowo połknięte przez dzieci.
Nie wolno używać tabletu w systemach sterowania instalacjami technicznymi ani w innych
systemach wymagających wysokiej niezawodności. Może on powodować nieprawidłową pracę
urządzeń elektronicznych lub inne urządzenia mogą powodować nieprawidłową pracę tabletu.
W miejscach (w okresach), w których nie wolno używać urządzeń elektronicznych, tablet
musi zostać wyłączony. Ponieważ tablet może powodować nieprawidłową pracę urządzeń
elektronicznych w miejscach (w okresach), w których nie wolno używać urządzeń
elektronicznych, np. w samolocie, tablet musi zostać wyłączony przez odłączenie złącza
USB tabletu od komputera.
Nie należy demontować tabletu ani pióra (jeśli znajduje się w zestawie). Nie należy demontować
ani w żaden inny sposób modyfikować tabletu ani pióra. Takie działania mogą prowadzić do
nadmiernego wydzielania się ciepła, pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub innych szkód,
w tym również obrażeń ludzi. Próby demontażu produktu unieważniają gwarancję.
Nie wolno ignorować uszkodzonych przewodów. Jeśli przewody tabletu są naderwane lub w
inny sposób uszkodzone, występuje potencjalne zagrożenie wadliwym działaniem
produktu, porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem. Należy zaprzestać używania
produktu i skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub centrum obsługi klienta firmy
Wacom, właściwym dla danego regionu.
Nie wolno narażać tego produktu na działanie wody lub innych płynów. Należy uważać, aby
nie rozlać płynów na tablet lub pióro (jeśli znajduje się w zestawie). Narażenie tego produktu
na działanie wody lub innych płynów może spowodować jego wadliwe działanie lub
porażenie prądem elektrycznym. Jeżeli doszło do kontaktu tego produktu z wodą lub innymi
płynami, odłączyć złącze USB. Jeżeli produkt jest wyposażony w przewód zasilający,
odłączyć go od gniazdka sieciowego. Wyłączyć komputer. Następnie odłączyć wszystkie
pozostałe przewody, łączące tablet i komputer. Należy zaprzestać używania produktu i
skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub centrum obsługi klienta firmy Wacom,
właściwym dla danego regionu.
Do gniazda USB lub dowolnego innego otworu w tym produkcie wolno wkładać wyłącznie
obiekty przeznaczone do tego celu. Przedostanie się do gniazda USB lub innego otworu w
tym produkcie obiektu metalowego lub ciała obcego może spowodować wadliwe działanie,
pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
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Urządzenia ani pióra nie należy czyścić za pomocą rozpuszczalników organicznych (np.
alkoholu) ani nawet delikatnych detergentów. Użycie takich środków czyszczących może
spowodować uszkodzenie urządzenia. Tego typu uszkodzenia nie są objęte gwarancją.
Urządzenia nie wolno używać ani przechowywać w miejscach, w których:
•

Występują znaczne wahania temperatury lub jej wartość wykracza poza dopuszczalne
granice (np. poza pomieszczeniami lub w pojeździe).

•

Urządzenia nie wolno narażać na zapylenie.

Na przewodach nie wolno umieszczać ciężkich przedmiotów, nie wolno mocno zginać
przewodów oraz nie wolno mocno naciskać na złącza, gdyż może to spowodować
uszkodzenie urządzenia lub okablowania.
Urządzenia nie wolno używać podczas burzy oraz gdy dochodzi do wyładowań atmosferycznych.
Użytkowanie tego urządzenia podczas burzy lub wyładowań atmosferycznych może spowodować
jego nieprawidłowe działanie, pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

UWAGA
Nie wolno umieszczać ani używać tego produktu na nieodpowiedniej powierzchni lub
przestrzeni roboczej. Nie wolno umieszczać tego produktu na powierzchni niestabilnej,
pochylonej lub drgającej. Upadek produktu może doprowadzić do jego uszkodzenia lub
obrażeń ludzi.
Na czas czyszczenia tabletu piórkowego wyłączyć zasilanie produktu, odłączając przewód
USB łączący tablet i komputer. Próby czyszczenia tego produktu, gdy jest podłączony do
komputera, mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym.
Dalsze środki ostrożności dotyczące tabletu:
•

Jeśli w zestawie tabletu znajduje się pióro, nie należy mocno naciskać końcówki pióra,
gumki ani części z przyciskiem. Może to spowodować skrócenie żywotności końcówki
pióra lub jego wadliwe działanie.

•

Jeśli w zestawie tabletu znajduje się pióro, używanie odkształconej lub zgiętej końcówki
pióra może powodować jego nieprawidłowe działanie. Dlatego podczas używania pióra
nie wolno używać nadmiernej siły.

•

Jeśli w zestawie tabletu znajduje się pióro, używanie wkładu pióra innego, niż
zaprojektowany specjalnie do tego pióra przez firmę Wacom może być przyczyną
wadliwego działania produktu.

•

Aby uniknąć uszkodzenia pióra (jeśli znajduje się w zestawie) podczas korzystania z
uchwytu, nie należy z nadmierną siłą wkładać i wyjmować pióra z uchwytu. Nie należy
także przechowywać pióra w uchwycie w sposób powodujący ciągły nacisk na
końcówkę pióra, przyciski lub gumkę.

•

Nie należy nadmiernie wycierać, szorować ani działać płynem na uchwyt pióra (jeśli znajduje
się w zestawie). Może to spowodować powstanie rys lub odbarwienie uchwytu pióra.

•

Nie wolno umieszczać na tym produkcie metalowych przedmiotów, gdy jest włączony.
Metalowe obiekty znajdujące się na tablecie po jego wyłączeniu mogą powodować
zakłócenia, niewłaściwą pracę lub wadliwe działanie produktu.
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SPECYFIKACJE PRODUKTU
OGÓLNE DANE TECHNICZNE
Interfejs

USB

Złącze

USB typu A (po stronie komputera) do mini-USB
typu B (po stronie tabletu)

Długość przewodu

1 m (3,3 stopy)

Temperatura pracy

od 5 do 40°C (od 41 do 104°F)

Temperatura przechowywania

od -20 do 60°C (od -4 do 140°F)

Dopuszczalna wilgotność względna
podczas eksploatacji

od 30% do 80%, bez kondensacji

Dopuszczalna wilgotność względna
podczas przechowywania

od 30% do 90%, bez kondensacji

Technologia pióra

technologia rezonansu elektromagnetycznego

Proporcje obszaru wykrywania pióra

16:10

Rozdzielczość

100 linii na mm (2540 linii na cal)

Dokładność współrzędnych

+/-0,5 mm (0,02 cala)

Wysokość odczytu

7 mm (0,28 cala)

TABLET (CTL-471)
Wymiary (szer. × gł. × wys.)

210 × 146 × 7,5 mm (8,3 × 5,7 × 0,3 cala),
bez wkładki i gumowej podstawki

Waga

240 g

Obszar wykrywania pióra (szer. × gł.)

152 × 95 mm (6,0 × 3,7 cala)

Pobór prądu

25 mA

TABLET (CTL-671)
Wymiary (szer. × gł. × wys.)

277 × 189 × 7,5 mm (10,9 × 7,4 × 0,3 cala),
bez wkładki i gumowej podstawki

Waga

420 g

Obszar wykrywania pióra (szer. × gł.)

216 × 135 mm (8,5 × 5,3 cala)

Pobór prądu

25 mA

PIÓRO (LP-171)
Poziomy nacisku

1024 poziomy

Wymiary (dł. × gł.)

152,2 × 11,5 mm (5,99 × 0,45 cala)

Waga

12,5 g
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INFORMACJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI
WEEE
Ponowne użycie, recykling oraz odzyskiwanie. Użytkownik jest zobowiązany do
przetworzenia produktu poprzez przekazanie go do odpowiedniego lokalnego
punktu skupu materiałów przetwarzalnych w momencie zastąpienia go nowszym
egzemplarzem lub po upływie czasu jego użyteczności.
Przysłuży się to do poprawy środowiska naturalnego oraz zminimalizuje potencjalne
negatywne skutki w przypadku kontaktu substancji niebezpiecznych obecnych w odpadach ze
środowiskiem naturalnym.
Zgodnie z opracowaną przez Parlament Europejski oraz Radę Europejską dyrektywą lub
odpowiadającymi jej lokalnymi przepisami krajów członkowskich, użytkownicy na obszarze Unii
Europejskiej nie mają prawa do usuwania odpadów ze sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego
(Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) w postaci nie sortowanych odpadów
komunalnych. Produkty podlegające powyższym przepisom są oznaczone symbolem WEEE
widocznym na początku tej uwagi. Powyższe nie ma zastosowania, gdy rozmiar lub funkcja
produktu to uniemożliwiają. Produkty firmy Wacom podlegają wymienionej dyrektywie, tak więc
należy oddzielać je od innych odpadów i dostarczać do lokalnego punktu skupu materiałów
przetwarzalnych.

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI
Informacje dotyczące zgodności z przepisami UE
Ten produkt jest zgodny z dyrektywą EMC oraz RoHS Unii Europejskiej.
Patrz: www.wacom.eu/certificates
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LICENCJA ORAZ GWARANCJE
UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO
OPROGRAMOWANIA STEROWNIKA TABLETU
(OGÓLNOŚWIATOWA, Z WYJĄTKIEM EUROPY, AFRYKI I BLISKIEGO WSCHODU)
Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego („Umowa”) zostaje zawarta między
użytkownikiem (zarówno osobą indywidualną instalującą oprogramowanie, jak i dowolnym
podmiotem prawnym, w imieniu którego działa ta osoba) („Użytkownik”) a firmą Wacom Co.
Ltd, 2-510-1 Toyonodai, Kazo-shi, Saitama 349-1148, Japan („Wacom”).
NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ UWAŻNIE I ZE ZROZUMIENIEM Z NINIEJSZĄ UMOWĄ. KLIKAJĄC
PRZYCISK „ZGADZAM SIĘ”, BĄDŹ UŻYWAJĄC OPROGRAMOWANIA ALBO JE INSTALUJĄC,
UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY. JEŚLI UŻYTKOWNIK
NIE WYRAŻA ZGODY NA WSZYSTKIE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY, POWINIEN KLIKNĄĆ
PRZYCISK „NIE ZGADZAM SIĘ”. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ NA WARUNKI
NINIEJSZEJ UMOWY, NIE MA PRAWA DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA.

1. DEFINICJE
1.1 „Dokumentacja” oznacza podręczniki i instrukcje obsługi opisujące instalację i korzystanie z
Oprogramowania.
1.2 „Produkt” oznacza składniki sprzętowe tabletu Wacom, z którymi zostało dostarczone
Oprogramowanie.
1.3 „Oprogramowanie” oznacza oprogramowanie sterownika tabletu oraz dokumentację
dostarczoną Użytkownikowi wraz z produktem, a także wszelkie aktualizacje dowolnego z
powyższych oferowane Użytkownikowi przez firmę Wacom na warunkach niniejszej Umowy.

2. LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE
2.1 Ograniczona licencja.
Zgodnie z postanowieniami i warunkami niniejszej Umowy firma Wacom udziela Użytkownikowi
ograniczonej, niewyłącznej licencji na: (a) zainstalowanie i użytkowanie pojedynczej kopii
Oprogramowania, jedynie w postaci maszynowej, na pojedynczym komputerze lub podobnym
urządzeniu, wyłącznie w połączeniu z Produktem; (b) korzystanie z Dokumentacji dostarczonej z
Oprogramowaniem i ułatwiającej autoryzowane używanie Oprogramowania; oraz (c) wykonanie
pojedynczej kopii zapasowej Oprogramowania, wyłącznie w charakterze kopii zapasowej, pod
warunkiem, że kopia taka będzie zawierać wszelkie znaki handlowe, informacje o prawach
autorskich oraz pozostałe informacje o ograniczeniach uprawnień i dotyczące własności
intelektualnej, a także objaśnienia i symbole zawarte w oryginalnej wersji Oprogramowania.
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2.2 Ograniczenia.
Użytkownik nie może kopiować ani używać Oprogramowania (w tym Dokumentacji) z
wyjątkiem przypadków wymienionych w niniejszej Umowie. Użytkownik nie może
modyfikować, tłumaczyć lub rozpowszechniać Oprogramowania, tworzyć od niego dzieł
pochodnych, podejmować zobowiązań, wtórnie licencjonować, podlicencjonować,
wypożyczać ani wydzierżawiać Oprogramowania ani korzystać z Oprogramowania w celach
szkolenia podmiotów trzecich, oferowania Oprogramowania na zasadach komercyjnych z
podziałem czasu lub używania go w celach serwisowych. Użytkownik nie może osobiście ani
za pomocą podmiotu trzeciego odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować lub
dekompilować Oprogramowania ani podejmować prób uzyskania kodu źródłowego,
algorytmów, metod lub technik wykorzystywanych lub zawartych w Oprogramowaniu, z
wyjątkiem interwencji w zakresie dopuszczonym przepisami prawa. Użytkownik nie może
wykorzystywać Oprogramowania jako autonomicznej aplikacji lub w połączeniu z produktami
podmiotów trzecich, ale może go używać jedynie w połączeniu z Produktem. Użytkownik nie
może usuwać ani zmieniać żadnych znaków handlowych, informacji o prawach autorskich
ani pozostałych informacji o ograniczeniach uprawnień i dotyczących własności
intelektualnej, a także objaśnień i symboli zawartych w oryginalnej wersji Oprogramowania.
2.3 Brak przypisania; przekazanie jednorazowe.
Użytkownik nie może przekazywać, przypisywać ani przenosić żadnego z uprawnień lub
zobowiązań wynikających z zapisów niniejszej Umowy, z mocy prawa lub w inny sposób, bez
wcześniejszej pisemnej zgody firmy Wacom, która nie może być podtrzymana w warunkach
sprzecznych ze zdrowym rozsądkiem. Użytkownik może jednak dokonać jednorazowego,
trwałego przekazania wszelkich uprawnień wynikających z zapisów niniejszej Umowy na inny
podmiot w połączeniu z przekazaniem Produktu, jeśli zostały spełnione wszystkie
następujące warunki: (a) przekazanie obejmuje wszystkie elementy i podzespoły Produktu,
wszelkie materiały drukowane oraz wszelkie inne umowy gwarancyjne dotyczące Produktu, a
także wszystkie uprawnienia i zobowiązania Użytkownika wynikające z zapisów niniejszej
Umowy; (b) Użytkownik nie pozostawi żadnych kopii Oprogramowania na żadnym nośniku
ani komputerze; oraz (c) podmiot otrzymujący Oprogramowanie zapozna się z warunkami
niniejszej Umowy i wyrazi na nie zgodę. Każde przekazanie, przypisanie lub przeniesienie
dowolnego z uprawnień lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, które narusza
warunki opisane w tym paragrafie, jest pozbawione mocy prawnej.
2.4 Własność.
Firma Wacom i jej licencjodawcy zachowują w posiadaniu wszelkie uprawnienia, tytuły i udziały
dotyczące Oprogramowania, w tym prawa patentowe, autorskie, prawa do znaków handlowych,
dotyczące tajemnicy handlowej, a także wszelkie pozostałe prawa dotyczące własności
intelektualnej i uprawnienia branżowe dotyczące Oprogramowania, wszelkich usprawnień,
aktualizacji i dzieł pochodnych. Firma Wacom zastrzega sobie wszelkie prawa i udziały dotyczące
Oprogramowania. Użytkownik nie uzyskuje żadnych innych praw, jawnych ani domniemanych,
dotyczących Oprogramowania, poza prawami wyrażonymi w zapisach niniejszej Umowy.
2.5 Brak pomocy technicznej.
Niniejsza Umowa nie zobowiązuje firmy Wacom do oferowania pomocy technicznej, usług
konserwacyjnych, uaktualnień, modyfikacji ani nowych wersji Oprogramowania.
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3. GWARANCJE I ŚRODKI ZARADCZE
3.1 Ograniczona gwarancja.
Firma Wacom gwarantuje, że Oprogramowanie użytkowane w sposób zgodny z Dokumentacją,
postanowieniami i warunkami niniejszej Umowy, będzie fizycznie działało zgodnie z zapisami
zawartymi w Dokumentacji przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty pierwszego
zainstalowania lub aktywowania Oprogramowania przez Użytkownika („Okres gwarancyjny”). W
przypadku niezgodności Oprogramowania z opisanymi powyżej warunkami gwarancji w trakcie
Okresu gwarancyjnego firma Wacom podejmie odpowiednie z perspektywy komercyjnej starania
w celu eliminacji takiej niezgodności poprzez naprawę lub wymianę Oprogramowania bez
żadnych dodatkowych opłat ze strony Użytkownika. Oprogramowanie nie jest odporne na awarie i
nie zostało zaprojektowane, dopuszczone do użytku ani wyprodukowane z myślą o wykorzystaniu
w warunkach charakteryzujących się podwyższonym ryzykiem. Żadne ustne ani pisemne
informacje lub porady udzielone przez firmę Wacom, jej przedstawicieli, dystrybutorów lub
sprzedawców Produktu, nie będą stanowiły udzielenia gwarancji, ani też nie rozszerzą zakresu
gwarancji udzielonych przez firmę Wacom w ramach niniejszej umowy. Niniejszy paragraf określa
całkowity zakres odpowiedzialności i zobowiązań firmy Wacom oraz jedyne możliwe działania
naprawcze wobec Użytkownika w przypadku niezgodności Oprogramowania z opisanymi
powyżej warunkami gwarancji. Firma Wacom nie gwarantuje, że: (a) Oprogramowanie spełni
oczekiwania Użytkownika; (b) Oprogramowanie będzie zgodne z komputerem lub innym
urządzeniem, na którym jest instalowane, i będzie na nim sprawnie działało; lub (c) usterki
Oprogramowanie zostaną usunięte, a Oprogramowanie będzie działało w sposób nieprzerwany i
bezbłędny. Niniejsza Umowa nie obejmuje żadnych gwarancji firmy Wacom na Produkty objęte
standardową gwarancją sprzętową firmy Wacom (jeśli ma ona zastosowanie). Firma Wacom nie
jest związana zobowiązaniami gwarancyjnymi wynikającymi z niniejszego paragrafu, jeśli brak
zgodności jest spowodowany nieuprawnionym użyciem Oprogramowania, nadmiernym użyciem,
niewłaściwym użyciem, zaniedbaniem, modyfikacjami lub przypadkowym uszkodzeniem
Oprogramowania, a także jakimikolwiek naprawami lub modyfikacjami Oprogramowania
wykonanymi poza firmą Wacom. Wymiana lub naprawa Oprogramowania nie przedłuża okresu
gwarancyjnego poza pierwotnie określony Okres gwarancyjny.
3.2 Zastrzeżenia.
Poza gwarancjami wyrażonymi w zapisach niniejszej Umowy FIRMA WACOM NIE SKŁADA
ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH
OPROGRAMOWANIA. W PEŁNYM ZAKRESIE STOSOWANEGO PRAWA FIRMA WACOM
NINIEJSZYM ZASTRZEGA, ŻE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, ANI WYRAŹNYCH, ANI
DOMNIEMANYCH, DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI
HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ZADOWOLENIA Z JAKOŚCI,
DOKŁADNOŚCI, NIENARUSZANIA PRAW DO TYTUŁÓW I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
PODMIOTÓW TRZECICH, A TAKŻE ŻADNYCH GWARANCJI MOGĄCYCH WYNIKAĆ Z
PRZEBIEGU TRANSAKCJI HANDLOWEJ, ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH LUB PRAKTYKI.
JEŚLI UŻYTKOWNIK JEST OSOBĄ PRYWATNĄ (UŻYTKOWNIKIEM OPROGRAMOWANIA DLA
CELÓW PRYWATNYCH NIEZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZAROBKOWĄ, HANDLOWĄ
LUB SPECJALISTYCZNĄ), POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W
OPARCIU O PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE W OBSZARZE PRAWNYM PRZEBYWANIA
UŻYTKOWNIKA.
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4. ROZWIĄZANIE
Niniejsza Umowa obowiązuje do momentu rozwiązania. Ponadto w przypadku naruszenia
dowolnego z zapisów niniejszej Umowy prawa i licencje objęte jej zapisami automatycznie
przestają obowiązywać i tracą moc prawną, bez konieczności powiadomienia lub podjęcia
działań ze strony firmy Wacom. Po wygaśnięciu niniejszej Umowy Użytkownik musi zaprzestać
używania Oprogramowania oraz w sposób trwały i bezpowrotny usunąć Oprogramowanie (w
tym kopię zapasową i dokumentację) z komputera Użytkownika lub podobnego urządzenia, na
którym było zainstalowane. Po wygaśnięciu niniejszej Umowy paragrafy 1, 2.2, 2.4, 3.2, 4 i 5
pozostają w mocy.

5. POJĘCIA OGÓLNE
5.1 Prawo.
Niniejsza Umowa oraz wszystkie kwestie z niej wynikające lub z nią związane będą
regulowane wewnętrznym ustawodawstwem Japonii niezależnie od przepisów
rozstrzygających kolizje między prawem obowiązującym w różnych jurysdykcjach. W
stosunku do niniejszej Umowy nie ma zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o
umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Jej zastosowanie jest jawnie wykluczone.
W przypadku jakiejkolwiek różnicy zdań, albo jakichkolwiek roszczeń lub sporów między
stronami niniejszej Umowy, taka różnica zdań, roszczenie lub spór mogą być rozstrzygane
wyłącznie w sądzie Tokyo District Court, znajdującym się w Japonii, a firma Wacom i
Użytkownik jednoznacznie zgadzają się podlegać właściwości miejscowej tego sądu.
5.2 Ograniczenie odpowiedzialności.
Żadna ze stron nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody
bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przykładowe ani wynikowe, utratę zysków,
przychodów, możliwości działalności komercyjnej, oszczędności lub danych, brak
możliwości użytkowania ani koszty pozyskania towarów lub usług zastępczych,
spowodowane przez którąkolwiek ze stron lub podmiot trzeci, czy to w ramach umowy, czy
deliktu, nawet jeśli druga strona została poinformowana o możliwości wystąpienia takich
strat lub były one do przewidzenia. Strony potwierdzają, że ograniczenia odpowiedzialności
w tej sekcji 5.2 oraz wynikające z pozostałych zapisów niniejszej Umowy, a także rozkład
czynników ryzyka, stanowią zasadniczy element transakcji między stronami, bez którego
firma Wacom nie przystąpiłaby do niniejszej Umowy. Dokonana przez firmę Wacom wycena
Produktów stanowi odbicie powyższego rozkładu czynników ryzyka i ograniczenia
odpowiedzialności. Odpowiedzialność firmy Wacom wynikająca z zapisów niniejszej
Umowy, lub w jakikolwiek sposób związana z Oprogramowaniem, nie może przekroczyć
rzeczywistej sumy zapłaconej przez Użytkownika za Produkt. Użytkownik jest zobowiązany
do zachowania faktury lub dowolnych innych dokumentów zawierających cenę zapłaconą
za Produkt. Bez względu na powyższe regulacje żaden z zapisów niniejszej Umowy nie
ogranicza odpowiedzialności firmy Wacom wobec Użytkownika w stopniu wynikającym z
działania umyślnego lub rażących zaniedbań po stronie firmy Wacom.
5.3 Klauzula salwatoryjna.
Jeśli którykolwiek z zapisów niniejszej Umowy okaże się niedozwolony, nieważny lub w inny
sposób bezskuteczny, zostanie oddzielony i usunięty z Umowy, natomiast pozostałe
warunki zachowają pełną moc.
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5.4 Zgodność z przepisami.
Użytkownik musi zachować pełną zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami, w
tym przepisami dotyczącymi eksportu oraz przepisami lokalnymi kraju i regionu
zamieszkania lub korzystania z Oprogramowania. Nie ograniczając ogólnego charakteru
powyższego zapisu, Użytkownik i jego przedstawiciele nie mogą eksportować,
przekazywać lub przesyłać Oprogramowania ani jakiegokolwiek powiązanego z nim
produktu do żadnego miejsca docelowego, osoby lub podmiotu objętego restrykcjami lub
zakazem w myśl obowiązującego prawa.
5.5 Całość Umowy; zapisy ogólne.
Niniejsza Umowa stanowi całość umowy między stronami oraz zastępuje wszystkie
wcześniejsze lub obecne umowy bądź oświadczenia, ustne lub pisemne, w przedmiocie
niniejszej Umowy. Powyższy zapis nie jest i nie może być tożsamy z utworzeniem stosunku
takiego, jak spółka cywilna, spółka typu joint venture, umowa franszyzowa, umowa
agencyjna lub stosunek pracy pomiędzy Użytkownikiem a firmą Wacom. Wszystkie
powyższe nagłówki, podpisy i tytuły sekcji zostały umieszczone jedynie dla wygody i w
żaden sposób nie definiują ani nie stanowią wyjaśnienia żadnej z sekcji ani zapisu.
Zrzeczenie się przez którąkolwiek ze stron dochodzenia swoich praw z tytułu jakiegokolwiek
niewywiązywania się lub naruszenia postanowień niniejszej Umowy może zostać dokonane
tylko w postaci pisemnej i nie będzie traktowane jako zrzeczenie się dochodzenia swoich
praw z tytułu jakiegokolwiek innego lub wynikowego niewywiązywania się lub naruszenia
postanowień.
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OGRANICZONA GWARANCJA
(INDIE)
Firma Wacom Wacom Co., Ltd. udziela niniejszym pierwotnemu nabywcy gwarancji, że produkt
użytkowany w zwykłych warunkach będzie wolny od wad materiałowych oraz wad wykonania
przez okres 1 (jednego) roku od daty pierwotnego zakupu od sprzedawcy detalicznego,
potwierdzonej dowodem zakupu. Firma Wacom ponadto nie udziela gwarancji na materiały
eksploatacyjne, takie jak akumulator, wkłady pióra, folia zabezpieczająca powierzchnię tabletu
oraz końcówki pióra.
Po odkryciu wady w produkcie, z wyjątkiem Oprogramowania, w trakcie Okresu
gwarancyjnego, użytkownik musi skontaktować się ze sprzedawcą w miejscu zakupu
urządzenia, aby uzyskać informacje dotyczące zwrotu produktu w celu jego wymiany lub
naprawy. Firma Wacom i jej firmy partnerskie nie są zobowiązane do zwrotu przedpłaconych
niezaaprobowanych opłat za dostawę.
Posiadacz gwarancji nie ma obowiązku pokrycia opłat za dostawę pomiędzy miejscem zakupu
a miejscem dokonania naprawy lub wymiany.
Wyłącznym zobowiązaniem firmy Wacom w ramach niniejszej gwarancji jest naprawa bądź
wymiana (według uznania firmy Wacom) produktu lub jego części, jeśli firma zostanie o tym
powiadomiona w trakcie Okresu gwarancyjnego. Firma Wacom nie ponosi odpowiedzialności
za naprawę lub wymianę produktu, jeśli jego awaria jest skutkiem działania siły wyższej, a w
szczególności pożaru, klęski żywiołowej, wypadku, wypadku losowego, zamierzonego lub
przypadkowego nadużycia, błędnego użycia, zaniedbania, modyfikacji lub naprawy bez
upoważnienia, użytkowania produktu w sposób inny niż wskazany w instrukcji obsługi, albo jeśli
produkt był obsługiwany lub przechowywany niezgodnie z instrukcjami dotyczącymi
przechowywania sformułowanymi przez firmę Wacom.
Wszelkie opisy, rysunki, specyfikacje, próbki, modele, biuletyny lub inne podobne materiały
wykorzystywane w związku ze sprzedażą produktu, nie będą traktowane jako udzielenie wyraźnej
gwarancji, co do tego, że produkt spełni lub będzie zgodny z wymaganiami użytkownika.
POZA OGRANICZONĄ GWARANCJĄ, KTÓREJ WARUNKI ZOSTAŁY OKREŚLONE POWYŻEJ,
WACOM NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK INNYCH GWARANCJI ODNOŚNIE PRODUKTU.
ŻADNE USTNE LUB PISEMNE INFORMACJE LUB PORADY UDZIELONE PRZEZ WACOM, JEJ
DEALERÓW, DYSTRYBUTORÓW, AGENTÓW LUB PRACOWNIKÓW, NIE STANOWIĄ
GWARANCJI, ANI TEŻ NIE ROZSZERZAJĄ ZAKRESU NINIEJSZEJ GWARANCJI. NIE NALEŻY
POLEGAĆ NA ŻADNYCH TAKICH PORADACH LUB INFORMACJACH. NA PODSTAWIE
NINIEJSZEJ GWARANCJI PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE UPRAWNIENIA, A
PONADTO MOGĄ MU PRZYSŁUGIWAĆ INNE UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW
PRAWA DANEGO KRAJU. FIRMA WACOM OGRANICZA OKRES OBOWIĄZYWANIA
GWARANCJI DOROZUMIANEJ (USTAWOWEJ), W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI
HANDLOWEJ ORAZ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DO OKRESU
OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI WYRAŹNEJ UDZIELONEJ PRZEZ FIRMĘ WACOM.
SYSTEMY PRAWNE NIEKTÓRYCH KRAJÓW NIE PRZEWIDUJĄ MOŻLIWOŚCI
OGRANICZENIA OKRESU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI DOMYŚLNEJ (USTAWOWEJ).
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FIRMA WACOM, ANI JAKAKOLWIEK INNA OSOBA, KTÓRA BYŁA ZAANGAŻOWANA W
PROCES TWORZENIA, PRODUKCJI LUB DOSTAWY NINIEJSZEGO PRODUKTU NIE BĘDZIE
PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK
BEZPOŚREDNICH, WTÓRNYCH LUB UBOCZNYCH SZKÓD (W TYM SZKÓD ZWIĄZANYCH Z
UTRATĄ ZYSKU, ZAKŁÓCENIAMI W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UTRATĄ
INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ ORAZ
TEMU PODOBNYMI) WYNIKAJĄCYMI Z UŻYCIA LUB BRAKU UMIEJĘTNOŚCI UŻYCIA
TAKIEGO PRODUKTU, NAWET W PRZYPADKU, GDY FIRMA WACOM ZOSTAŁA
POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. SYSTEMY PRAWNE
NIEKTÓRYCH KRAJÓW NIE PRZEWIDUJĄ MOŻLIWOŚCI OGRANICZENIA ZAKRESU
ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ Z TYTUŁU SZKÓD UBOCZNYCH LUB
WTÓRNYCH. W TAKICH PRZYPADKACH POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA
NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA.
W przypadku, gdy którekolwiek z powyższych ograniczeń zostanie uznane za bezskuteczne,
odpowiedzialność firmy Wacom z tytułu jakichkolwiek szkód poniesionych przez użytkownika
lub też jakąkolwiek inną osobę nie może przekroczyć kwoty zapłaconej tytułem ceny sprzedaży,
niezależnie od formy zgłaszanych roszczeń.
Niniejsza ograniczona gwarancja jest ważna i ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do
produktów zakupionych i używanych na terytorium Indii.
Niniejsza Ograniczona gwarancja jest zgodna z aktualnymi zasadami gwarancji, obowiązującymi
w oddziale firmy Wacom Co., Ltd. na region Azji i Pacyfiku i ma moc nadrzędną w stosunku do
wszelkich gwarancji umieszczonych w opakowaniach, broszurach, instrukcjach itp.
Niniejszą Ograniczoną gwarancję regulują przepisy prawa japońskiego oraz może ona ulec
zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Szczegółowe informacje dotyczące polityki ograniczonej gwarancji w Azji i rejonie Pacyfiku
można znaleźć na stronie internetowej pod adresem
http://www.wacom.asia/customer-care/warranty
Rejestracji produktu można dokonać na stronie internetowej pod adresem
https://register.wacom.asia/
Aby uzyskać pomoc techniczną na terytorium Indii, należy skontaktować się z Centrum Obsługi
Klienta firmy Wacom za pośrednictwem strony http://wacom.asia/customer-care.

Spis treści

14

