
KODAK PRINTOMATIC
INSTANTNÍ FOTOAPARÁT S VESTAVĚNOU TISKÁRNOU

Uživatelský Manuál
3"H | 4.7"W | 0.9"D   (7.8 cm | 2.4 cm | 12 cm)
Před užitím výrobku si prosím přečtěte veškeré pokyny a uschovejte si tento návod pro případ potřeby.
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1. ÚVOD

Děkujeme, že jste si zakoupili KODAK PRINTOMATIC - instantní fotoaparát s vestavěnou tiskárnou. Tento 
uživatelský návod Vám poskytne pokyny, jež zaručí bezpečnou manipulaci s přístrojem a zredukuje 
veškerá rizika, se kterými by se mohl uživatel setkat. V případě využívání výrobku jiným způsobem, než 
jak je popsáno v tomto uživatelském návodu, pozbývá omezená záruka platnosti.

Tento výrobek je určen pouze k domácímu použití. Vztahuje se na něj omezená záruka definovaná 
danými podmínkami a vyloučeními. Pro další informace si prohlédněte záruku.

2. VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Upozornění:
–   Tento fotoaparát není voděodolný. Při jeho užívání v blízkosti vody buďte opatrní.

–   Nepoužívejte tento výrobek při chůzi ani při řízení motorového vozidla, aby nedošlo k nehodě.

–   Nesměrujte blesk zblízka druhým do očí. Mohlo by to poškodit jejich zrak.

– V následujících případech vypněte fotoaparát:

   Pokud se do něj dostane cizí těleso nebo voda.

 Pokud fotoaparát upadl nebo došlo k jeho poškození.

 Pokud byste jej v těchto případech nadále používali, mohlo by dojít ke zranění. Oprava by měla být   
 provedena pouze kvalifikovaným technikem.

–  Fotoaparát používejte v dobře větraném prostoru, nebalte jej, ani jej nepokládejte na látkový povrch   
 nebo na deku. Zařízení by se mohlo přehřát, což by mohlo vést k deformaci krytu a tím ke zranění. 

–  Dávejte pozor, aby se do fotoaparátu nedostal písek ani jiné částečky. Mohl by se tak poškodit.

–  Nenechávejte fotoaparát na místech, kde by mohlo dojít k výraznému zvýšení teploty, jako např. v autě  
 nebo na přímém slunci. Mohlo by to mít neblahý vliv na jeho funkčnost.

–  Tento fotoaparát je vybaven jemnou mechanikou. Dávejte pozor, aby Vám neupadl, ani nepoužívejte  
 při jeho manipulaci přílišnou sílu.

–  Při přenášení kamery nejprve odpojte veškeré šňůry a kabely. Pokud tak neučiníte, mohou se šňůry a  
 kabely poškodit, což by mohlo vést ke zranění nebo k poškození výrobku.
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3. PÉČE O BATERIE A NABÍJENÍ

Pročtěte si prosím pečlivě pokyny pro uživatele a řiďte se jimi.
– Váš fotoaparát KODAK PRINTOMATIC  je vybaven vestavěnou, nevyjmutelnou lithium iontovou  
 baterií 7.4 V.

– Pro zajištění maximálního výkonu baterie a její maximální životnosti doporučujeme, abyste při prvním   
 užití nechali před dobitím baterii plně vybít.

– Pro nabití baterie zapojte fotoaparát do síťové zásuvky pomocí připojeného USB kabelu a jakéhokoliv   
 síťového adaptéru o výkonu 1A. LED kontrolka baterie bude po dobu nabíjení až do jejího plného nabití  
 červeně svítit.  

– Váš fotoaparát KODAK PRINTOMATIC bude plně nabit do dvou hodin.

– Nevystavujte fotoaparát extrémně chladnému prostředí. Mohla by se tím zkrátit životnost baterie a  
 mohlo by dojít ke zhoršení funkčnosti fotoaparátu. Baterie by neměly být vystavovány příliš vysokým  
 teplotám, slunci, ohni apod.

– Nikdy fotoaparát nerozebírejte, ani nevyjímejte baterii. Baterie není uzpůsobena k vyjímání z    
 fotoaparátu nebo k vnějšímu nabíjení. V případě nesprávného vyjmutí baterie by mohlo dojít k explozi.  
 Baterie může být nahrazena pouze stejnou baterií nebo baterií stejného typu. Kontaktujte prosím náš  
 podpůrný tým a rádi Vám pomůžeme.

– Pokud hodnota nabití klesne pod 10%, LED kontrolka baterie se rozsvítí červeně a fotoaparát nebude   
 tisknout. Při hodnotě nabití 2% se Váš fotoaparát automaticky vypne.

– Až se budete fotoaparátu a baterie zbavovat, odložte je prosím na příslušné sběrné recyklační místo   
 ve Vašem okolí.

Společnost C&A Marketing UK s.r.o. se sídlem ve Velké Británii je registrovaným výrobcem baterií a 
akumulátorů (IČ  BPRN06318) a elektronických výrobků (IČ WEE/ JK4235XX). Pro další informace týkající 
se řádné likvidace výrobku kontaktujte prosím náš podpůrný tým.

Lithium iontové baterie mohou při nesprávné likvidaci způsobit škody životního prostředí.

– Aby Váš fotoaparát KODAK PRINTOMATIC řádně fungoval, uchovávejte jej při teplotách od 60 do 90°F  
 (15.6 až 32.2°C) a při vlhkosti od 20 do 80%. 

– Při delším nepřetržitém užívání může být fotoaparát na omak teplý. Jde o normální jev a nejedná se o  
 poškození výrobku ani to není důvod k přerušení jeho užívání. 
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4. COMPONENTI E FUNZIONI

1.  Slot pro popruh (popruh není součástí  
 dodávky)
2.  Blesk
3.  Výstupní slot pro fototisk
4.  Čočka kamery
5.  Port pro Micro USB
6.  Tlačítko reset
7.  Reproduktor
8.  Slot pro kartu MicroSD
9.  Přepínač režimu barva / černo-bílý

10.  Hledáček
11.   Spouštěč fotoaparátu
12.   Tlačítko zapnutí
13.  Slot pro popruh
14.  Záklopka dvířek prostoru pro ukládání  
  papíru 
15.   Světlo kontrolky baterie
16.  Světlo kontrolky tisku 
17.   Světlo kontrolky paměťové karty MicroSD™
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5. JAK FOTOAPARÁT POUŽÍVAT

Zapnout
– Stiskněte tlačítko On/Off na zadní straně fotoaparátu. Ujistěte se, že je Váš fotoaparát plně nabit.

Vypnout
– Pro vypnutí fotoaparátu stiskněte tlačítko zapnutí . Fotoaparát se po 5 minutách nečinnosti    
 automaticky přepne do režimu spánku.

Fotografování
– Pro pořízení fotografie stiskněte tlačítko spouště v pravé horní části fotoaparátu. Váš fotoaparát   
 automaticky zaostří a v případě potřeby, v závislosti na světelných podmínkách, použije blesk.

Tisk
– Do fotoaparátu KODAK PRINTOMATIC lze k okamžitému automatickému tisku fotografií o velikosti  
 2” x 3”  použít pouze fotopapír KODAK ZINK. Ubezpečte se, že ve Vašem fotoaparátu je dostatek  
 fotopapíru KODAK ZINK.

Vkládání fotopapíru
– Posuňte záklopku dvířek zásobníku papíru a dvířka otevřete.   

– Vsuňte celý balíček fotopapíru KODAK ZINK do zásobníku papíru.

– Každý balíček fotopapíru KODAK ZINK obsahuje modrý kalibrační list. Vložte balíček modrým    
 kalibračním listem směřoval dolů. Lesklá část papíru by měla směřovat nahoru. 

– Zavřete dvířka zásobníku papíru. 

– Až uděláte první snímek, vyjede modrý kalibrační list a fotografie se vzápětí vytiskne.
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Doplňování fotopapíru
–  Až bude tiskárna prázdná, doplňte pokaždé pouze jeden balíček o 10 listech fotopapíru a příslušný  
 modrý kalibrační list. Barevný kalibrační list bude na začátku každého balíčku papíru automaticky  
 zpracován a tiskárna bude kalibrována pro tento určitý druh papíru.

Jak s papírem nakládat a nenakládat
– Nepřidávejte další papír, dokud nebude zásobník papíru úplně prázdný.

– Neplňte zásobník více než jedním balíčkem o deseti listech fotopapíru KODAK ZINK. Pokud byste jej  
 naplnili více než 10 papíry, mohlo by dojít k poškození tiskárny.

– Fotopapír KODAK ZINK nepřehýbejte.

– Držte papír po stranách. Nedotýkejte se prsty povrchu papíru.

– V době, kdy fotopapír KODAK ZINK nepoužíváte, jej skladujte při teplotách 68° - 77°F (20 - 25°C).

–  Pokud byste do tiskárny vložili nesprávný druh papíru, tiskárna se ucpala nebo by došlo k jinému  
 podobnému problému, všechny kontrolky se rozsvítí červeně. V takovém případě fotoaparát otevřete  
 a problém odstraňte (vytáhněte ucpané papíry, vyměňte papír apod.) a vzápětí fotoaparát restartujte.

Režimy fotografování
– Snímky jsou automaticky tisknuty barevně. Pokud chcete tisknout černobíle, použijte přepínač režimu  
 barvy na horní části fotoaparátu a přepněte na černobílý režim.

Paměť
–  Váš fotoaparát KODAK PRINTOMATIK je uzpůsoben k okamžitému zachycení a vytisknutí snímku a  
 může uchovat až tři obrázky najednou. Pro uchování Vašich snímků použijte externí kartu microSD™,  
 která rozšíří paměťovou kapacitu fotoaparátu. 

Kontrolka vložení paměťové karty microSD™. 
–  Váš fotoaparát KODAK PRINTOMATIK je vybaven 32GB kartou microSD™. Vložte kartu jemně do slotu  
 ve spodní části fotoaparátu. Až bude karta do fotoaparátu řádně vložena, ucítíte jemné zaklapnutí a  
 rozsvítí se bílé kontrolní LED světélko karty microSD™ .   

Kontrolka vyjmutí paměťové karty microSD™.
– Pro vyjmutí karty stiskněte její vršek. Kartu pak jemným pohybem vysuňete z fotoaparátu. 

Kontrolka vyjmutí paměťové karty microSD™.
–  Pokud místo na Vaší paměťové kartě microSD™ bude nižší než 1GB, dosáhne nuly nebo dojde k chybě  
 při čtení karty, LED kontrolka se rozsvítí červeně.
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Převod souborů do počítače
– Pomocí kabelu USB: Propojte Váš fotoaparát KODAK PRINTOMATIC s přiloženým kabelem USB.  
 Pro zobrazení a uložení obrázků klikněte dvakrát na ikonu paměťové karty, která se zobrazí na    
 ploše Vašeho PC.
– Pomocí paměťové karty microSD™: Vyjměte paměťovou kartu microSD™ z fotoaparátu podle výše   
 uvedených instrukcí a vložte ji do čtečky.

6. FAQ - OTÁZKY A ODPOVĚDI

Ot: Proč barvy na vytisknutých fotografiích nevychází jak mají? 

Od: Aby se barvy vytiskly jak mají, musí být tiskárna Vašeho fotoaparátu řádně kalibrovaná modrým   
 kalibračním listem vloženým do tiskárny čárovým kódem směrem dolů. Tento list je opatřen  
 čarovým kódem specifickým pro každý balíček fotopapíru a musíte dbát na to, abyste nemíchali  
 dohromady listy papíru z různých balíčků. 

Ot:  Jak se fotoaparát nabíjí?

Od:  Abyste nabili baterii fotoaparátu, musíte zapojit přiložený kabel micro USB do jakéhokoliv síťového   
 adaptéru o výkonu 1A (není součástí dodávky). Indikátor stavu baterie bude po dobu nabíjení až  
 do plného nabití červeně svítit. Nabíjet fotoaparát pomocí PC nebo notebooku se příliš  
 nedoporučuje, protože to podstatně prodlouží čas nabíjení.

Ot:   Co mám dělat, když se v tiskárně zasekne papír?

Od:  Vypnete tiskárnu, znovu ji zapnete a papír z tiskárny vyjede. Papír nevytahujte silou.

Ot:  Proč tisknuté obrázky vychází prázdné?

Od: Přesvědčte se, zda je balíček fotopapíru KODAK ZINK do fotoaparátu řádně vložen. Při vkládání  
 papíru musí být papír lesklou stranou navrch. Přečtěte si prosím znovu pokyny týkající se plnění  
 tiskárny fotopapírem uvedené v tomto návodu.

Ot:  Kolik listů fotopapíru mohu do tiskárny najednou vložit?

Od:  Do fotoaparátu můžete najednou vložit jeden balíček o 10 listech fotopapíru KODAK ZINK.

Ot:  Proč nejsou mé fotografie vycentrované?

Od: Znaménka rámečku na hledáčku jsou nastaveny tak, aby zaostřili na objekt vzdálený 6 stop. Pokud  
 fotografujete ze vzdálenosti kratší než 6 stop, rámeček se nemusí přesně sladit s fotografií  
 samotnou.

Ot:  Proč mé snímky vychází s čarami?

Od:  Přesvědčte se, že byl papír vložen do tiskárny správně a že nic nepřekáží u výstupního slotu, odkud  
 obrázky vychází. S každým doplněním balíčku fotopapíru použijte též modrý kalibrační list pro  
 pročištění hlavic tiskárny. Fotoaparátem agresivně netřeste; mohlo by to narušit tisk.

Ot:  Proč mé snímky vychází černo-bílé?

Od:  Fotoaparát KODAK PRINTOMATIC může tisknout barevné nebo černobílé obrázky. Pro přepojení z  
 režimu do režimu, stiskněte spínač vedle spouště.
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Ot: Jaké paměťové karty jsou kompatibilní s mým fotoaparátem?

Od:  Fotoaparát KODAK PRINTOMATIC je kompatibilní s paměťovými kartami microSD™ a s všemi typy 
flash karet.

Ot: Je paměťová karta microSD™ pro tento fotoaparát nutná?

Od: Paměťová karta microSD™ není pro užívání tohoto fotoaparátu nutná. Pokud si však budete  
 chtít uchovat fotografie v počítači, budete muset mít kartu microSD™ nebo jinou podobnou kartu  
 ve fotoaparátu v době fotografování vloženou. 

Ot: Jsou všechny druhy fotopapíru s tímto fotoaparátem kompatibilní?

Od: Fotoaparát KODAK PRINTOMATIC je kompatibilní pouze s fotopapírem Kodak ZINK. Jiné druhy  
 fotopapíru nemusí být s tímto fotoaparátem kompatibilní. 

Ot: Jak mám u fotoaparátu spustit blesk?

Od: Fotoaparát je vybaven světelným senzorem, který ve zhoršených světelných podmínkách  
 automaticky spustí blesk.

Ot: Mohu si zvolit, kdy má fotoaparát tisknout nebo se tiskárna spouští automaticky?

Od:  Fotoaparát KODAK PRINTOMATIC tiskne automaticky. Každý vyfocený snímek se během pár vteřin  
 vytiskne.

Ot: Může tiskárna fotoaparátu tisknout snímky z jiných zařízení?

Od: Fotoaparát KODAK PRINTOMATIC tiskne pouze snímky jím pořízené. K jiným zařízením se připojit  
 nedá.
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7. ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Pro USA: kodak@camarketing.com, 844-516-1539

Mezinárodní: kodakintl@camarketing.com, +1-844-516-1540

Značka Kodak, její logo a firemní uniformy jsou používány na základě licence společnosti Kodak.

PRINTOMATIC je obchodní značkou společnosti C&A IP Holdings, LLC v USA, v Evropské Unii a Velké 
Británii.

ZINK, Zero Ink a ZINK logo jsou obchodní značkou společnosti ZINK Holdings, LLC, registrované v USA a 
v jiných státech. 

MicroSD je obchodní značkou společnosti SD-3C LLC v USA a/nebo v jiných státech.

Vytvořeno a distribuováno na základě licence společnosti Kodak společnostmi: C&A Marketing, Inc., 114 
Tived Lane East, Edison, NJ 08837 USA C&A Marketing UK LTD, 167 Hermitage Road, Crusader Industrial 
Estate, London N4 1LZ, Velká Británie

©2017 Všechna práva vyhrazena. [Vyrobeno v Korei]

8. FCC OZNÁMENÍ

Oznámení Federální komunikační komise týkající se rušení
Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, dle části č. 15 pravidel FCC, že je ve shodě s limity pro 
digitální zařízení třídy B. Tyto limity mají zajistit rozumnou ochranu proti rušení v obytných objektech. 
Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud by nebylo instalováno a 
používáno v souladu s pokyny, mohlo by mít neblahý vliv na radiokomunikaci. Nelze ovšem zaručit, že 
u dané instalace k rušení nedojde. Pokud by toto zařízení narušilo radiový nebo televizní příjem, což se 
dá snadno zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, může uživatel zkusit zabránit tomuto rušení jedním nebo 
více následujícími opatřeními:

– Přesměrovat nebo přemístit anténu.

– Zvětšit odstup mezi zařízením a přijímačem.

– Připojte zařízení k jiné zásuvce na jiném okruhu, než ve kterém je připojen přijímač. 

– Kontaktujte prodejce nebo zkušeného radiového nebo televizního technika a požádejte jej o pomoc.



11

Varování FCC:
Jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, by mohly 
zneplatnit oprávnění uživatele toto zařízení používat.

Toto zařízení splňuje požadavky části č. 15 pravidel FCC. Jeho chod je podřízen následujícím 
dvěma podmínkám:
– Toto zařízení by nemělo způsobovat rušení vysílání a také

– Toto zařízení přijme jakékoliv rušení, včetně rušení, které by mohlo vyvolat nežádoucí činnost.

Toto zařízení ani jeho anténa (antény) nesmí být současně umístěny na stejném místě, ani nesmí být v 
souběžném provozu s jinou anténou nebo vysílačem. 

Pro výrobky, které jsou k dostání na americkém / kanadském trhu platí, že současně s nimi může běžet 
stanice 1~11. Volba jiných stanic není možná.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Prohlášení Federální komunikační komise (FCC) o vystavování se záření. Toto EUT - “zkoušené zařízení” 
je ve shodě se SAR - “specifickou mírou absorpce” stanovenou pro většinovou populaci / s neřízenými 
expozičními limity stanovenými ANSI/IEEE C95.1-1999 a bylo testováno podle měřících metod a 
procedur popsaných v OET Bulletinu 65, dodatek C. Toto zařízení by mělo být instalováno a spuštěno v 
těsné blízkosti radiátoru a Vašeho těla.

 

Toto zařízení splňuje požadavky povolení - “osvobozeno od RSSs” společnosti Industry Canada. Chod 
zařízení podléhá dvěma následujícím podmínkám:

– Toto zařízení by nemělo způsobovat rušení vysílání a

– Toto zařízení přijme jakékoliv rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí činnost.

VAROVÁNÍ:
V případě výměny baterie nesprávným způsobem hrozí exploze. Baterii nevyměňujte. Nevystavujte ji 
příliš vysokým teplotám jako přímému slunečnímu záření nebo ohni. 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
IC Prohlášení o vystavování se záření

Toto EUT - “zkoušené zařízení” je ve shodě se SAR - “specifickou mírou absorpce” stanovenou pro 
většinovou populaci / s neřízenými expozičními limity podle IC RSS-102 a bylo testováno podle měřících 
metod a procedur popsaných v IEEE 1528. Toto zařízení by mělo být instalováno a používáno v  
minimální (nulové) blízkosti radiátoru a Vašeho těla.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

ELEKTRONICKÝ ODPAD
Společnost Kodak, majitelé její licence a její přidružené společnosti plně podporují veškerou aktivitu 
týkající se likvidace elektronického odpadu. Jakožto lidé nesoucí zodpovědnost za životní prostředí a 
lidé, kteří nechtějí překračovat dané zákony, byste měli výrobek zlikvidovat řádným způsobem, tj. ve 
shodě se všemi platnými směrnicemi, pokyny nebo jinými zásadami platnými v místě, kde žijete.
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V místním recyklačním centru se také můžete informovat ohledně způsobu ničení dat během 
recyklačního procesu.

9. ZÁRUKA S OMEZENÍM NA PRVNÍHO ZÁKAZNÍKA

Na fotoaparát KODAK PRINTOMATIK (dále “Výrobek”), který byl dodán a distribuován jako nový 
autorizovaným prodejcem a na jeho příslušenství obsaženého v původním balení, se vztahuje záruka 
společnosti C&A Marketing, Inc. (dále “Společnost”) a to pouze se závazkem vůči prvnímu spotřebiteli a 
na určité závady na materiálech nebo zpracování (dále “Záruka”) takto:

Pro získání kontaktních informací o záručním servisu a řešení problémů:
Navštivte naše webové stránky www.kodakphotoplus.com
Pro získání záručního servisu musí první zákazník kontaktovat Společnost nebo autorizovaný servis pro 
určení problému a servisního procesu. Aby mohl být zákazníkovi poskytnut požadovaný servis, MUSÍ 
být Společnosti nebo autorizovanému servisu předložen doklad o prodeji nebo příjmová faktura, která 
dokládá, že je výrobek v záruční lhůtě.

Možnosti poskytovaného servisu, dostupnost náhradních dílů a doba odezvy se mohou lišit a mohou 
se kdykoliv změnit. Před poskytnutím záručního servisu může Společnost v souladu s platným zákonem 
po zákazníkovi vyžadovat, aby poskytl dodatečné dokumenty a/nebo splnil požadavky na registraci. Pro 
získání dalších informací ohledně poskytnutí záručního servisu kontaktujte prosím náš zákaznický  
servis (v USA): kodak@camarketing.com, 844-516-1539 (nebo mezinárodní:  
kodakintl@camarketing.com, +1-844-516-1540). 

Náklady na dopravu Výrobku do střediska Společnosti určeného pro vracení zboží nejsou 
touto zárukou kryty a budou hrazeny spotřebitelem. Spotřebitel zároveň nese veškerá rizika 
spojená se ztrátou nebo dalším poškozením Výrobku po dobu jejího doručování na příslušné 
místo.                                                                                                                                             

Výrobek Oblast Záruka na díly

Fotoaparát Severní Amerika 1 rok

Fotoaparát Střední a Jižní Amerika 1 rok

Fotoaparát Asie, Afrika, Austrálie, Nový Zéland 1 rok

Fotoaparát Evropa 2 roky

Fotoaparát Rusko 2 roky



13

Vyloučení a Omezení
Společnost poskytuje na Výrobek záruku proti závadám na materiálech a zpracování při běžném užívání 
po dobu JEDNOHO (1) ROKU od data zakoupení v maloobchodu při koupi prvním a zároveň koncovým 
kupujícím (dále “Záruční lhůta”). Pokud se vyskytne závada na hardwaru a bude-li reklamace přijata v 
průběhu Záruční lhůty, Společnost na základě svých možností a v rozsahu daném zákonem buďto (1)
bezplatně opraví závadu Výrobku, přičemž použije nové nebo repasované součástky, (2) vymění stávající 
Výrobek za nový nebo za Výrobek, který byl zhotoven z nových nebo ze stále použitelných použitých 
dílů a který bude přinejmenším funkčně odpovídající původnímu zařízení, nebo (3) vrátí spotřebiteli 
částku ve výši kupní ceny Výrobku.

Na náhradní Výrobek nebo jeho část se bude vztahovat záruka na původního Výrobek po zbytek Záruční 
lhůty nebo záruka v délce trvání devadesáti (90) dní od data výměny nebo opravy, podle toho, která 
záruka je delší. Pokud bude Výrobek nebo jeho část vyměněna, stává se Vaším majetkem, zatímco 
nahrazená položka se stane vlastnictvím Společnosti. Finanční náhrady mohou být poskytnuty pouze v 
případě vrácení původního Výrobku.

Tato Záruka se nevztahuje na:

– Žádný jiný výrobek než KODAK PRINTOMATIC, ať hardwarový či softwarový, i když byl zabalen nebo   
 prodáván společně s Výrobkem.

– Poškození způsobené používáním spolu s jinými výrobky než KODAK PRINTOMATIC;

– Škody způsobené nehodou, zneužitím, nesprávným použitím, povodní, požárem, zemětřesením nebo   
 jinými vnějším vlivy;

– Škody způsobené používáním Výrobku jiným než povoleným nebo předpokládaným způsobem   
 popsaným Společností;

– Škody způsobené servisem poskytnutým třetí stranou;

– Výrobek nebo jeho díl, která byl změněn za účelem změny funkčnosti nebo schopnosti bez    
 písemného povolení Společnosti;

– Spotřební části, jako fotopapír KODAK ZINK, baterie, pojistky a žárovky;

– Kosmetické poškození;

– Pokud bylo jakékoliv sériové číslo fotoaparátu KODAK PRINTOMATIC odstraněno nebo poškozeno.

Tato záruka je platná pouze v zemi, kde spotřebitel Výrobek zakoupil a vztahuje se pouze na Výrobky 
zakoupené a servisované v této zemi. Tato záruka se nevztahuje na přesvětlené snímky na obrazovce.

Společnost nezaručuje, že provoz Výrobku bude nepřerušovaný nebo bezchybný. Společnost 
neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedodržení příslušných pokynů pro jeho použití.
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BEZ JAKÉHOKOLIV ODVOLÁNÍ NA ROZDÍLY A S OHLEDEM NA ZNĚNÍ PLATNÉHO ZÁKONA, POSKYTUJE 
SPOLEČNOST PRO VÁŠ KOMFORT PŘI UŽÍVÁNÍ VÝROBEK ”TAK JAK JE” A ”JAK JE K DISPOZICI” A 
SPOLEČNOST A POSKYTOVATELÉ JEJÍ LICENCE A JEJÍ DODAVATELÉ STRIKTNĚ ODMÍTAJÍ VEŠKERÉ 
ZÁRUKY A PODMÍNKY TŘETÍ STRANY TÝKAJÍCÍ SE PRÁV AŤ UŽ VYSLOVENÝCH, NEVYSLOVENÝCH  
NEBO ZÁKONEM DANÝCH, VČETNĚ ZÁRUK NA PRODEJNOST, VHODNOSTI VYUŽITÍ PRO URČITÝ ÚČEL, 
NÁZVU, TICHÉHO UŽÍVÁNÍ SI VÝROBKU, PŘESNOSTI A TO BEZ NARUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍ STRANY. 
SPOLEČNOST NERUČÍ ZA ŽÁDNÉ KONKRÉTNÍ VÝSLEDKY PŘI POUŽÍVANÍ VÝROBKU ANI ZA TO, ŽE BUDE 
POKRAČOVAT V NABÍZENÍ VÝROBKU NEBO ŽE ZARUČÍ DOSTUPNOST VÝROBKU PO URČITÉ ČASOVÉ 
OBDOBÍ. DÁLE SPOLEČNOST ODMÍTÁ POSKYTNOUT JAKÉKOLIV ZÁRUKY PO UPLYNUTÍ ZÁRUČNÍ 
LHŮTY POPSANÉ VÝŠE.

VÝROBEK POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO A NEBEZBEČÍ A POUZE VY A JEDINĚ VY (A NE SPOLEČNOST) 
PONESETE PLNOU ZODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLIV ZTRÁTU, PŘEKÁŽKU NEBO ŠKODU ZPŮSOBENOU 
PŘI POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU.   

ŽÁDNÁ RADA ANI INFORMACE POSKYTNUTÁ SPOLEČNOSTÍ NEBO JEJÍM AUTORIZOVANÝM SERVISEM, 
AŤ UŽ ÚSTNÍ ČI PÍSEMNÁ, NEMŮŽE POSKYTNOUT ZÁRUKU. SPOLEČNOST V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE 
KUMULATIVNÍ ZODPOVĚDNOST SOUVISEJÍCÍ NEBO SE VZTAHUJÍCÍ K VÝROBKU A JEHO UŽÍVÁNÍ NEBO 
POPLATKŮM, KTERÉ BYLY ZAPLACENY SPOLEČNOSTI NEBO JAKÉMUKOLIV JEJÍMU AUTORIZOVANÉMU 
MALOPRODEJCI ZA DANÝ VÝROBEK V DOBĚ JEDNOHO ROKU OD KOUPĚ NAD RÁMEC CENY.                                      
TOTO OMEZENÍ JE KUMULATIVNÍ POVAHY A NENAVÝŠÍ SE EXISTENCÍ VÍCE NEŽ JEDNÉ UDÁLOSTI 
NEBO POŽADAVKU. SPOLEČNOST NENESE JAKOUKOLIV ZODPOVĚDNOST ZA POSKYTOVATELE SVÉ 
LICENCE ANI ZA DODAVATELE. SPOLEČNOST, POSKYTOVATELÉ JEJÍ LICENCE, ANI JEJÍ VÝROBCI 
NEBO DODAVATELÉ NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNI ZA ŽÁDNÉ MENŠÍ, PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, 
NEOBVYKLÉ, TRESTNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY (JAKO NAPŘ., AVŠAK NE POUZE, ZTRÁTU ZISKU, 
PODNIKÁNÍ, ÚSPOR, DAT NEBO ZÁZNAMŮ) ZPŮSOBENÉ BĚŽNÝM UŽÍVÁNÍM, NESPRÁVNÝM UŽÍVÁNÍM 
NEBO NESCHOPNOSTÍ POUŽÍT VÝROBEK.

Nic z toho, co je zahrnuto v těchto podmínkách není pokusem zbavit se odpovědnosti, které není podle 
platného zákona možné se zbavit. Některé země, státy nebo oblasti nepřipouští vyloučení nebo omezení 
záruk v případě menších nebo následných škod, ani nepovolují omezení záruk, takže některá uvedená 
omezení nebo vyloučení se Vás nemusí týkat. Tato záruka Vám poskytuje specifické právní nároky a 
kromě ní se na Vás tedy mohou vztahovat i jiná práva, která se stát od státu nebo oblast od oblasti 
liší. Kontaktujte Vašeho autorizovaného prodejce a informujte se, zda se na Vás vztahují jiné záruční 
podmínky.



15

Společnost Kodak NEVYRÁBÍ tento Výrobek ani neposkytuje žádnou Záruku nebo podporu.

Společnost C&A Marketing, Inc. - autorizovaný poskytovatel licence značky KODAK 

Distribuováno společností C & A Marketing, Inc.
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