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1.

SAFETY INFORMATION

This booklet contains important safety and regulatory information for your
FMS BOX device. Keep this booklet in a safe place so that you can refer to
it whenever you need it.

1.1. IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS
•

Use only approved batteries with your FMS BOX device. Use of batteries that have not been approved by SO-SOLUTIONS might present
a risk of damage or malfunction of FMS BOX device.

•

Do not use your FMS BOX device in surrounding temperatures that
exceed 40°C. Use above this surrounding temperature could cause
your FMS BOX device to become hot, which could result in serious
damage or malfunction.

•

Do not disassemble your FMS BOX device. Your FMS BOX device contains small parts that might be a choking hazard.

•

Keep your FMS BOX device away from medical devices, including
pacemakers and hearing aids, because they might malfunction and
cause serious harm or death to you or others.

•

Do not put your FMS BOX device in contact with liquids because this
might cause a short circuit, damage or malfunction.

•

Exposure to ﬂashing lights on your FMS BOX device can cause epileptic seizures or blackouts and might be dangerous to you or others.
In the event that you experience, or your use of your FMS BOX device causes in others, any disorientation, loss of awareness, twitching,
convulsions or any involuntary movements, stop using your FMS BOX
device immediately and consult a physician. The LED notification light
is located on the front of your FMS BOX device. If you are susceptible
to epileptic seizures or blackouts, consult your physician before you
use your FMS BOX device.
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•

Do not dispose of your FMS BOX device in a fire because this might
cause an explosion resulting in serious injury, property loss, and in extreme cases, even death.

•

FMS BOX device cannot be used in the presence of explosive fumes,
explosive dust or other explosive chemicals. Sparks in such areas
could cause an explosion or fire resulting in serious injury, death or
damage to property.

1.2. USING YOUR DEVICE SAFELY
•

Do not place heavy objects on your FMS BOX device.

•

Do not attempt to modify or service your FMS BOX device.

•

Do not attempt to cover or push objects into openings on your FMS
BOX device unless instructed to do so in the FMS BOX device documentation supplied by SO-SOLUTIONS or partners. This action might
cause a short circuit, damage or malfunction.

•

Do not use sharp objects on the FMS BOX device.

•

Do not use excessive force on the FMS BOX device.

•

Do not use your FMS BOX device near water (for example, near a bathtub or a sink, in a wet basement or near a swimming pool).

•

Do not place your FMS BOX device on any unstable surface. The FMS
BOX device could fall, thereby potentially causing serious injury to
a person and serious damage to the FMS BOX device.

1.3. ELECTRICAL SAFETY
FMS BOX device is not powered directly from the mains power. FMS BOX
device is powered by the WLM2-FS/B device (OJ-ELECTRONICS). When
connecting the FMS BOX device to WLM2-FS/B, use the FMS Easy Setup
guide and manual for WLM2-FS/B supplied by OJ ELECTRONICS.
4

Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at
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plugs, convenience receptacles and the point where the power cord connects to the FMS BOX device and WLM2-FS/B device. When you use your
FMS BOX device, ensure that you route the power cord in a way that reduces the risk of injury to others, such as tripping or choking. Do not use
devices outside or in any area exposed to the elements. For more information about inserting the battery and connecting the power supply, see the
documentation that came with your FMS BOX device.

1.4. BATTERY SAFETY
Your FMS BOX device contains a removable battery CR2032.
The battery might present a fire or chemical burn hazard if mistreated. Do
not disassemble, crush or puncture the battery. If the battery has been disassembled, crushed or punctured, cease use of the battery immediately.
Do not heat the battery above 60°C. Heating the battery above 60°C could
cause the battery to catch fire or explode. Do not allow metal objects to
contact the battery terminals.

CAUTION: Use only the battery CR2032. Using any other battery might invalidate any warranty provided with the FMS BOX device. In addition, there
might be a risk of fire or explosion if you replace the battery with an incorrect
battery type. Please ensure you dispose of used batteries according to the
instructions set out in this safety information booklet.
Children should not handle batteries unless they are supervised by an adult.
If FMS DESKTOP or FMS MOBILE software shows information about low
battery, the battery is low or is not inserted correctly or an invalid battery
is inserted. If you inserted the battery that is specified for use with your
particular FMS BOX device model, remove and reinsert the battery. If you
inserted an invalid battery, remove it immediately and insert the battery that
SO-SOLUTIONS specifies for use with your particular FMS BOX device
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model. Verify that the battery connectors align with the connectors on your
FMS BOX device.

1.5. MEMORY CARD SAFETY
Your FMS BOX device contains a removable memory microSD card. Do not
disassemble, crush or puncture the memory card. If the memory card has
been disassembled, crushed or punctured, cease use of the memory card
immediately.

CAUTION: The manufacturer recommends the following microSD cards:
SDU2GGRR10, SDU4GHCGRR10, SDU8GHCGRR10, SDC4/4GB, SDC4/8GB. If you use other memory cards is not guaranteed correct operation
of the system. Other cards operating in SPI mode-mode with a capacity of
not more than 8GB can be used, but the manufacturer can not be held liable
for any damage to the card or card reader.
If FMS DESKTOP or FMS MOBILE software shows information about problem with memory card, the memory card is low or is not inserted correctly or
an invalid memory card is inserted. If you inserted the memory card that is
specified for use with your particular FMS BOX device model, remove and
reinsert the memory card. If you inserted an invalid memory card, remove it
immediately and insert the memory card that SO-SOLUTIONS specifi es for
use with your particular FMS BOX device model. Verify that the memory card
connectors align with the connectors on your FMS BOX device.

1.6. INTERFERENCE WITH ELECTRONIC EQUIPMENT
Most modern electronic equipment is shielded from radio frequency signals.
However, certain electronic equipment might not be shielded against the
radio frequency signals from your FMS BOX device.
6
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Pacemakers: Consult a physician or the manufacturer of your pacemaker
if you have any questions regarding the effect of radio frequency signals on
your pacemaker. Verify that you are using your FMS BOX device in accordance with the safety requirements associated with your particular pacemaker, which might include the following requirements:
•

Always keep your FMS BOX device more than 20 cm from the pacemaker when your FMS BOX device is turned on.

•

If you have any reason to suspect that interference is taking place,
turn off your FMS BOX device immediately. Stop using your FMS BOX
device and consult a physician.

Hearing aids: Some digital wireless devices might interfere with some
hearing aids. In the event of such interference, consult your wireless service
provider or contact the manufacturer of your hearing aid to discuss alternatives.

Other medical devices: If you use any other personal medical device,
consult the manufacturer of your device to determine if the device is adequately shielded from external radio frequency energy. Your physician might
be able to assist you in obtaining this information.

Health care facilities: Do not use FMS BOX device in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so.
Hospitals or health care facilities might be using equipment that could be
sensitive to external radio frequency energy.

1.7. DANGEROUS AREAS
Your FMS BOX device is not suitable for use in hazardous environments,
including without limitation, in presence of gas fumes, explosive dust situThe trademark is registered and belongs to OJ Electronics A/S · © 2010 OJ Electronics A/S
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ations, operation of nuclear facilities, aircraft navigation or communication
services, air traffic control and life support or weapons systems.

1.8. OPERATING AND STORAGE TEMPERATURES
Do not use your FMS BOX device in surrounding temperatures that exceed
40°C. Use above this surrounding temperature could cause your FMS BOX
device to become hot, which could result in serious injury, death or damage
to property. Do not store your FMS BOX device in surrounding temperatures
that exceed 40°C.
Keep your FMS BOX device away from heat sources, such as radiators, heat
registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
Follow the operating and storage temperatures listed in the following table:

Device operating

0 to 40 °C

Device storage

10 to 40 °C

1.9. DEVICE CLEANING AND REPAIR
Cleaning: Do not use liquid, aerosol cleaners or solvents on or near your
FMS BOX device. Clean only with a soft dry cloth. Disconnect FMS BOX device from power supply before cleaning. Clean the device cover with a soft
cloth that is dampened with water and mild liquid detergent.

Repair: Do not attempt to disassemble your FMS BOX device. Only qualified service personnel should perform repairs to your FMS BOX device. If
any of the following situations occur, disconnect the power supply and refer
your FMS BOX device for service to qualified service personnel:

8
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•

the FMS BOX device has been exposed to rain or water,

•

the FMS BOX device becomes very hot to the touch,

•

the FMS BOX device has been dropped or damaged in any way,

•

the FMS BOX device does not operate normally by following the instructions in the user documentation,

•

the FMS BOX device exhibits a distinct change in performance.

Failure to observe all safety instructions contained in the user documentation for your FMS BOX device will void the Limited Warranty and might lead
to suspension or denial of services to the offender, legal action or both.

1.10.

DEVICE AND BATTERY DISPOSAL

Do not dispose of either your FMS BOX device or the battery in a fire. Your
FMS BOX device should not be placed in household waste bins. Check local
regulations for information about the disposal of electronic products in your
area. Dispose of the battery in accordance with the laws and regulations in
your area governing disposal of such cell types.

2.

COMPLIANCE INFORMATION

2.1. EXPOSURE TO RADIO FREQUENCY SIGNALS
The FMS BOX device radio is a low power radio transmitter and receiver.
When the FMS BOX device radio is turned on, it receives and also sends
out radio frequency signals. The FMS BOX device is designed to comply
with European Union guidelines respecting safety levels of radio frequency
exposure for wireless devices, which in turn are consistent with the following
safety standards previously set by international standards bodies.

9
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2.2. SPECIFIC ABSORPTION RATE DATA
The FMS BOX device is a radio transmitter and receiver. It is designed and
manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the the European Union when used as directed
in the documentation. These limits are part of comprehensive guidelines
and establish permitted levels of RF energy for the general population. The
guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific
studies EU regulatory conformance.

2.3. EU REGULATORY CONFORMANCE
SO-SOLUTIONS hereby declares that this FMS BOX device is in compliance
with the essential requirements and other relevant directives:
•

1999/5/EU R&TTE

•

2002/95/EU RoHS

•

2002/96/EU WEEE

And that the following standards and/or technical specifications have been
applied:
•

EN 60730-1

•

EN 300 220-1

•

EN 300 220-2

•

EN 301 489-1

•

EN 301-489-3

The Declaration of Conformity is available for viewing at the following
10

location in the EU: SO-SOLUTIONS, Traugutta 24/2 30-549 Kraków, Poland.
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3.

PRODUCT INFORMATION

Mechanical properties:
•

weight: approximately 80g

•

size (L x W x H): 80 x 80 x 25 mm

Power speciﬁcations:
•

Power Supply: 10-40V DC or 9-27V AC (50 or 60 Hz)

•

Nominal Current : 48mA (24V DC)

•

Max instantaneous value of current at startup: 2A (24V DC)

Bluetooth® radio speciﬁcations:
•

Bluetooth Ver. 2.0 with EDR certification

•

Transmit Power up to +18dBm

•

Bluetooth Class 1

Ethernet speciﬁcations:
•

IEEE 802.3™ Compatible Ethernet Controller

•

Fully Compatible with 10/100/1000Base-T Networks

4.

LEGAL NOTICE

All rights reserved. Bluetooth is a trademark of Bluetooth SIG. All other trademarks are the property of their respective owners.

11
The trademark is registered and belongs to OJ Electronics A/S · © 2010 OJ Electronics A/S

This documentation including all documentation incorporated by reference
herein such as documentation provided or made available on the webpage
is provided or made accessible „AS IS” and „AS AVAILABLE” and without
condition, endorsement, guarantee, representation, or warranty of any kind
by SO-SOLUTINS and its partners and SO-SOLUTIONS assumes no responsibility for any typographical, technical, or other inaccuracies, errors, or
omissions in this documentation. In order to protect SO-SOLUTIONS proprietary and confidential information and/or trade secrets, this documentation
may describe some aspects of SO-SOLUTIONS technology in generalized
terms. SO-SOLUTIONS reserves the right to periodically change information
that is contained in this documentation; however, SO-SOLUTIONS makes
no commitment to provide any such changes, updates, enhancements, or
other additions to this documentation to you in a timely manner or at all.
This documentation might contain references to third-party sources of information, hardware or software, products or services including components
and content such as content protected by copyright and/or third-party web
sites (collectively the „Third Party Products and Services”). SO-SOLUTIONS
does not control, and is not responsible for, any Third Party Products and
Services including, without limitation the content, accuracy, copyright compliance, compatibility, performance, trustworthiness, legality, decency, links
or any other aspect of Third Party Products and Services. The inclusion of
a reference to Third Party Products and Services in this documentation does
not imply endorsement by SO-SOLUTIONS of the Third Party Products and
Services or the third party in any way.
EXCEPT TO THE EXTENT SPECIFICALLY PROHIBITED BY APPLICABLE
LAW IN YOUR JURISDICTION, ALL CONDITIONS, ENDORSEMENTS,
GUARANTEES, REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY CONDITIONS, ENDORSEMENTS, GUARANTEES, REPRESENTATIONS OR WAR12

RANTIES OF DURABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR
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USE, MERCHANTABILITY, MERCHANTABLE QUALITY, NON-INFRINGEMENT, SATISFACTORY QUALITY OR TITLE, OR ARISING FROM A STATUTE OR CUSTOM OR A COURSE OF DEALING OR USAGE OF TRADE, OR
RELATED TO THE DOCUMENTATION OR ITS USE, OR PERFORMANCE
OR NON-PERFORMANCE OF ANY SOFTWARE, HARDWARE, SERVICE OR
ANY THIRD PARTY PRODUCTS AND SERVICES REFERENCED HEREIN,
ARE HEREBY EXCLUDED. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT
VARY BY STATE OR PROVINCE. SOME JURISDICTIONS MAY NOT ALLOW
THE EXCLUSION OR LIMITATION OF IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS. TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, ANY IMPLIED WARRANTIES
OR CONDITIONS RELATING TO THE DOCUMENTATION TO THE EXTENT
THEY CANNOT BE EXCLUDED AS SET OUT ABOVE, BUT CAN BE LIMITED,
ARE HEREBY LIMITED TO NINETY (90) DAYS FROM THE DATE YOU FIRST
ACQUIRED THE DOCUMENTATION OR THE ITEM THAT IS THE SUBJECT
OF THE CLAIM. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE
LAW IN YOUR JURISDICTION, IN NO EVENT SHALL SO-SOLUTIONS BE
LIABLE FOR ANY TYPE OF DAMAGES RELATED TO THIS DOCUMENTATION OR ITS USE, OR PERFORMANCE OR NON-PERFORMANCE OF ANY
SOFTWARE, HARDWARE, SERVICE OR ANY THIRD PARTY PRODUCTS
AND SERVICES REFERENCED HEREIN INCLUDING WITHOUT LIMITATION
ANY OF THE FOLLOWING DAMAGES: DIRECT, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE OR AGGRAVATED
DAMAGES, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS OR REVENUES, FAILURE
TO REALISE ANY EXPECTED SAVINGS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS
OF BUSINESS INFORMATION, LOSS OF BUSINESS OPPORTUNITY, OR
CORRUPTION OR LOSS OF DATA, FAILURES TO TRANSMIT OR RECEIVE
ANY DATA, PROBLEMS ASSOCIATED WITH ANY APPLICATIONS USED
IN CONJUNCTION WITH SO-SOLUTIONS PRODUCTS OR SERVICES,
DOWNTIME COSTS, LOSS OF THE USE OF SO-SOLUTIONS PRODUCTS
OR SERVICES OR ANY PORTION THEREOF OR OF ANY AIRTIME SERVICES, COST OF SUBSTITUTE GOODS, COSTS OF COVER, FACILITIES OR
The trademark is registered and belongs to OJ Electronics A/S · © 2010 OJ Electronics A/S
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SERVICES, COST OF CAPITAL OR OTHER SIMILAR PECUNIARY LOSSES,
WHETHER OR NOT SUCH DAMAGES WERE FORESEEN OR UNFORESEEN, AND EVEN IF SO-SOLUTIONS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED
BY APPLICABLE LAW IN YOUR JURISDICTION, SO-SOLUTIONS SHALL
HAVE NO OTHER OBLIGATION, DUTY OR LIABILITY WHATSOEVER IN
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE TO YOU INCLUDING ANY LIABILITY
FOR NEGLIGENCE OR STRICT LIABILITY. THE LIMITATIONS, EXCLUSIONS
AND DISCLAIMERS HEREIN SHALL APPLY: (A) IRRESPECTIVE OF THE
NATURE OF THE CAUSE OF ACTION, DEMAND OR ACTION BY YOU INCLUDING BUT NOT LIMITED TO BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE,
TORT, STRICT LIABILITY OR ANY OTHER LEGAL THEORY AND SHALL
SURVIVE A FUNDAMENTAL BREACH OR BREACHES OR THE FAILURE OF
THE ESSENTIAL PURPOSE OF THIS AGREEMENT OR OF ANY REMEDY
CONTAINED HEREIN; AND (B) TO SO-SOLUTIONS AND ITS PARTNERS,
THEIR SUCCESSORS, ASSIGNS, AGENTS, SUPPLIERS, AUTHORISED
SO-SOLUTIONS DISTRIBUTORS AND THEIR RESPECTIVE DIRECTORS,
EMPLOYEES AND INDEPENDENT CONTRACTORS. IN ADDITION TO THE
LIMITATIONS AND EXCLUSIONS SET OUT ABOVE, IN NO EVENT SHALL
ANY DIRECTOR, EMPLOYEE, AGENT, DISTRIBUTOR, SUPPLIER, INDEPENDENT CONTRACTOR OF SO-SOLUTIONS OR ANY PARTNERS HAVE
ANY LIABILITY ARISING FROM OR RELATED TO THE DOCUMENTATION.
Prior to subscribing for, installing or using any Third Party Products and
Services, it is your responsibility to ensure that installation or use of Third
Party Products and Services with SO-SOLUTIONS’s products and services
may require one or more patent, trademark, copyright or other licences in
order to avoid infringement or violation of third party rights. You are solely
responsible for determining whether to use Third Party Products and Services and if any third party licences are required to do so. If required you
14

are responsible for acquiring them. You should not install or use Third Party
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Products and Services until all necessary licences have been acquired. Any
Third Party Products and Services that are provided with SO-SOLUTIONS’s
products and services are provided as a convenience to you and are provided „AS IS” with no express or implied conditions, endorsements, guarantees, representations or warranties of any kind by SO-SOLUTIONS and
SO-SOLUTIONS assumes no liability whatsoever, in relation thereto. Your
use of Third Party Products and Services shall be governed by and subject
to you agreeing to the terms of separate licences and other agreements
applicable thereto with third parties, except to the extent expressly covered
by a licence or other agreement with SO-SOLUTIONS.
Certain features outlined in this documentation require the latest version
of FMS DESKTOP OR FMS MOBILE software. The terms of use of any
SO-SOLUTIONS product or service are set out in a separate license or other agreement with SO-SOLUTIONS applicable thereto. NOTHING IN THIS
DOCUMENTATION IS INTENDED TO SUPERSEDE ANY EXPRESS WRITTEN AGREEMENTS OR WARRANTIES PROVIDED BY SO-SOLUTIONS
FOR PORTIONS OF ANY SO-SOLUTIONS PRODUCT OR SERVICE OTHER
THAN THIS DOCUMENTATION.
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1.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Niniejsza broszura zawiera ważne informacje dotyczące urządzenia FMS
BOX związane z bezpieczeństwem i przepisami. Zachowaj tę broszurę
w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby móc skorzystać z niej
w przyszłości.

1.1. WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
•

Z urządzeniem FMS BOX należy używać tylko i wyłącznie zaakceptowanych baterii. Korzystanie z baterii niezaakceptowanych przez firmę
SO-SOLUTIONS może stwarzać ryzyko uszkodzenia lub nieprawidłowego działania urządzenia FMS BOX.

•

Urządzenia FMS BOX nie należy używać w temperaturze przekraczającej 40°C. Przekroczenie tej temperatury eksploatacji może spowodować nagrzewanie się urządzenia FMS BOX, a w rezultacie jego uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie.

•

Nie należy rozmontowywać urządzenia FMS BOX. Urządzenie FMS
BOX zawiera małe elementy, które mogą stać się przyczyną zadławienia.

•

Urządzenie FMS BOX należy przechowywać z dala od aparatury medycznej, w tym rozruszników serca i aparatów słuchowych, ponieważ
mogą one zacząć nieprawidłowo funkcjonować, stwarzając ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci użytkownika bądź innych osób.

•

Urządzenie FMS BOX nie powinno mieć kontaktu z cieczami, ponieważ może to prowadzić do zwarcia, a w rezultacie uszkodzenia lub
nieprawidłowego działania urządzenia FMS BOX.

•

Migające światła urządzenia FMS BOX mogą powodować ataki epilepsji lub zamroczenia i mogą stanowić zagrożenie dla użytkownika lub innych osób. Jeśli użycie urządzenia FMS BOX wywołuje u użytkownika lub u innych osób brak orientacji, utratę
świadomości, tiki, konwulsje lub jakiekolwiek mimowolne ruchy,
Znak towarowy jest zarejestrowany i stanowi własność OJ Electronics A/S· © 2010 OJ Electronics A/S
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należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia FMS BOX
i skontaktować się z lekarzem. Informacyjne lampki LED znajdują się na przedniej części urządzenia FMS BOX. Osoby podatne
na ataki epilepsji lub zamroczenia powinny przed skorzystaniem
z urządzenia FMS BOX skonsultować się z lekarzem.
•

Nie należy pozbywać się urządzenia FMS BOX wrzucając je do ognia,
ponieważ może to doprowadzić do eksplozji skutkującej poważnymi
obrażeniami, uszkodzeniami mienia, a w skrajnych przypadkach nawet
śmiercią.

•

Urządzenie FMS BOX nie gwarantuje bezpieczeństwa w otoczeniu materiałów wybuchowych lub łatwopalnych.

1.2. BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA
•

Nie należy kłaść ciężkich przedmiotów na urządzeniu FMS BOX.

•

Nie należy dokonywać samodzielnych napraw lub modyfikacji urządzenia FMS BOX.

•

Nie należy zakrywać otworów w urządzeniu FMS BOX ani wkładać
w nie przedmiotów, o ile nie mówią o tym instrukcje w dokumentacji
urządzenia FMS BOX dostarczonej przez firmę SO-SOLUTIONS lub jej
partnerów. Takie działania mogą spowodować zwarcie, a w rezultacie
uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie urządzenia FMS BOX.

•

Nie należy dotykać urządzenia FMS BOX ostrymi przedmiotami.

•

Nie należy używać siły podczas korzystania z urządzenia FMS BOX.

•

Nie należy korzystać z urządzenia FMS BOX w pobliżu zbiorników
i ujęć wody, takich jak wanna, umywalka lub basen, a także w wilgotnych miejscach, takich jak piwnice.

•

Nie należy umieszczać urządzenia FMS BOX na niestabilnych powierzchniach. Urządzenie FMS BOX może spaść, powodując przy tym
poważne zranienia osób i poważne uszkodzenia samego urządzenia.

18
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1.3. BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Urządzenie FMS BOX nie jest zasilane bezpośrednio z sieci elektrycznej.
Urządzenie FMS BOX jest zasilane z urządzenia WLM2-FS/B, którego producentem jest firma OJ ELECTRONICS. Podczas podłączania urządzenia
FMS BOX do urządzenia WLM2-FS/B należy korzystać z instrukcji instalacji
urządzenia FMS BOX oraz z instrukcji obsługi urządzenia WLM2-FS/B dostarczonej przez firmę OJ ELECTRONICS.
Kabel zasilający należy chronić przed nadepnięciem i silnym ściskaniem,
zwłaszcza w pobliżu wtyczki, rozgałęźnika i w miejscu podłączenia do urządzenia FMS BOX i urządzenia WLM2-FS/B. Ponadto należy sprawdzić, czy
kabel zasilający został poprowadzony w sposób, który zmniejsza ryzyko obrażeń innych osób, na przykład w wyniku potknięcia się lub zadzierzgnięcia
przewodu. Urządzeń nie należy eksploatować na zewnątrz pomieszczeń
ani w miejscach narażonych na silne działanie czynników atmosferycznych.
Więcej informacji na temat sposobu podłączania zasilania zawiera dokumentacja dostarczona z urządzeniem FMS BOX.

1.4. BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z BATERII
Urządzenie FMS BOX jest wyposażone w wymienną baterię CR2032.
Niewłaściwa eksploatacja baterii stwarza ryzyko pożaru lub poparzenia
szkodliwymi substancjami chemicznymi. Baterii nie należy rozbierać, miażdżyć ani przebijać. W przypadku demontażu, zgniecenia lub przebicia baterii
należy natychmiast zaprzestać korzystania z niej. Nie należy wystawiać baterii na działanie temperatur wyższych niż 60°C. Ogrzanie baterii do temperatury powyżej 60°C może sprawić, że zacznie się on palić lub eksploduje.
Styki baterii należy chronić przed przypadkowym kontaktem z metalowymi
przedmiotami.
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UWAGA: Należy używać jedynie baterii CR2032. Używanie innych baterii
może spowodować unieważnienie gwarancji urządzenia FMS BOX. Dodatkowo występuje ryzyko pożaru lub eksplozji, jeśli używana bateria będzie
niewłaściwego typu. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami
zawartymi w tej broszurze na temat bezpieczeństwa korzystania z produktu.
Dzieci nie powinny mieć kontaktu z akumulatorami bez nadzoru osoby dorosłej.
Jeśli podczas korzystania z oprogramowania FMS DESKTOP lub FMS MOBILE pojawi się informacja o niskim stanie baterii urządzenia FMS BOX,
oznacza to, że należy wymienić baterię lub bateria nie została włożona
w prawidłowy sposób lub zastosowano niewłaściwy typ baterii. Jeśli włożono baterię zalecaną dla danego modelu urządzenia FMS BOX, należy ją
wyjąć i włożyć ponownie. Jeśli włożono baterię niewłaściwego typu, należy
ją natychmiast wyjąć i włożyć baterię zalecaną przez firmę SO-SOLUTIONS
dla danego modelu urządzenia FMS BOX. Należy się upewnić, że styki baterii dotykają odpowiednio styków urządzenia FMS BOX.

1.5. BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z KARTY PAMIĘCI
Urządzenie FMS BOX jest wyposażone w wymienną kartę pamięci microSD.
Karty pamięci nie należy rozbierać, miażdżyć, ani przebijać. W przypadku
demontażu, zgniecenia lub przebicia karty pamięci należy natychmiast zaprzestać korzystania z niej.

UWAGA: Producent zaleca stosowanie następujących kart microSD:
SDU2GGRR10,

SDU4GHCGRR10,

SDU8GHCGRR10,

SDC4/4GB,

SDC4/8GB. W przypadku użycia innych kart producent nie gwarantuje
poprawnego działania układu. Dopuszcza się stosowanie innych kart pracujących w trybie SPI-mode o pojemności nie większej niż 8GB, jednak
w przypadku ich stosowania producent nie ponosi odpowiedzialności za
20
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Jeśli podczas korzystania z oprogramowania FMS DESKTOP lub FMS MOBILE pojawi się informacja o problemie z kartą pamięci, oznacza to, że należy
wymienić kartę pamięci lub karta pamięci nie została włożona w prawidłowy
sposób lub zastosowano niewłaściwy typ karty pamięci. Jeśli włożono kartę
pamięci zalecaną dla danego modelu urządzenia FMS BOX, należy ją wyjąć
i włożyć ponownie. Jeśli włożono kartę pamięci niewłaściwego typu, należy
ją natychmiast wyjąć i włożyć kartę pamięci zalecaną przez firmę SO-SOLUTIONS dla danego modelu urządzenia FMS BOX. Należy się upewnić,
że styki karty pamięci dotykają odpowiednio styków urządzenia FMS BOX.

1.6. ZAKŁÓCANIE PRACY SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
Większość obecnie eksploatowanego sprzętu elektronicznego jest ekranowana przed wpływem fal o częstotliwości radiowej. Jednak niektóre urządzenia mogą wykazywać wrażliwość na sygnały emitowane przez urządzenie FMS BOX.

Rozruszniki serca: Ewentualną wrażliwość posiadanego rozrusznika
serca na sygnały radiowe należy wyjaśnić w porozumieniu z lekarzem lub
producentem rozrusznika. Upewnij się, że korzystasz z urządzenia FMS
BOX zgodnie z zaleceniami bezpieczeństwa obowiązującymi dla danego
modelu rozrusznika. W szczególności mogą to być następujące zasady:
•

Włączone urządzenie FMS BOX należy trzymać w odległości przynajmniej 20 cm od działającego rozrusznika.

•

W razie powstania jakichkolwiek podejrzeń, że sygnały radiowe wywołują zakłócenia, należy jak najszybciej wyłączyć urządzenie FMS
BOX. Przerwij korzystanie z urządzenia FMS BOX i skontaktuj się
z lekarzem.

Aparaty słuchowe: Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą
zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych. W razie stwierdzenia takich
Znak towarowy jest zarejestrowany i stanowi własność OJ Electronics A/S· © 2010 OJ Electronics A/S
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zakłóceń należy porozumieć się z operatorem usług bezprzewodowych albo
z producentem aparatu słuchowego w celu rozważenia alternatywnych rozwiązań.

Inny sprzęt medyczny: Osoby korzystające z innego osobistego sprzętu
medycznego powinny zasięgnąć informacji u producentów odpowiednich
urządzeń w sprawie ich wrażliwości na sygnały o częstotliwości radiowej.
Pomocna w uzyskaniu odpowiednich informacji może być konsultacja z lekarzem.

Placówki medyczne: Urządzenia FMS BOX nie należy stosować na terenie placówek opieki zdrowotnej, jeżeli nakazują to wywieszone tam informacje. W szpitalach i w innych placówkach medycznych często wykorzystywany jest sprzęt wrażliwy na sygnały o częstotliwości radiowej.

1.7. MIEJSCA NIEBEZPIECZNE
Urządzenie FMS BOX nie nadaje się do użytku w otoczeniu grożącym niebezpieczeństwem, w tym w obecności oparów benzyny, pyłów materiałów
wybuchowych, podczas obsługi obiektów związanych z technologią nuklearną, prowadzenia i komunikowania się statków powietrznych, w kontroli
lotu, w systemach podtrzymywania życia lub militarnych.

1.8. TEMPERATURA EKSPLOATACJI I PRZECHOWYWANIA
Urządzenia FMS BOX nie należy używać w temperaturze przekraczającej
40°C. Przekroczenie tej temperatury eksploatacji może spowodować nagrzewanie się urządzenia FMS BOX, a w rezultacie uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie urządzenia.
Urządzenia
rze

FMS

BOX

przekraczającej

nie

40°C.

należy

przechowywać

Urządzenie

FMS

BOX

w

temperatu-

należy

prze-

chowywać w miejscach oddalonych od źródeł ciepła, takich jak
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dzenia (na przykład wzmacniacze) wytwarzające ciepło. Przestrzegaj
temperatur pracy i przechowywania, które podano w poniższej tabeli:

1.9. CZYSZCZENIE I NAPRAWA URZĄDZENIA
Eksploatacja urządzenia

0 do 40 °C

Przechowywanie urządzenia

10 do 40 °C

Czyszczenie: Do czyszczenia urządzenia FMS BOX nie należy stosować
środków czyszczących ani rozpuszczalników w płynie i w aerozolu. Zabiegi
czyszczące należy wykonywać przy użyciu miękkiej, suchej szmatki. Przed
przystąpieniem do czyszczenia urządzenia FMS BOX należy odłączyć je
od zasilania. Obudowę urządzenia FMS BOX należy wyczyścić za pomocą
miękkiej ściereczki zwilżonej wodą i niewielką ilością łagodnego detergentu.

Naprawa: Nie należy podejmować prób samodzielnego rozmontowywania
urządzenia FMS BOX. Naprawą urządzenia FMS BOX może się zajmować
jedynie wykwalifikowany personel serwisowy. W razie wystąpienia którejkolwiek z niżej wymienionych okoliczności, należy odłączyć urządzenie od
źródła zasilania i przekazać urządzenie FMS BOX do punktu serwisowego
w celu dokonania naprawy:
•

zalanie płynem lub przedostanie się drobnych przedmiotów do wnętrza urządzenia FMS BOX,

•

urządzenie FMS BOX były wystawione na działanie deszczu lub wody,

•

urządzenie FMS BOX nagrzały się do bardzo wysokiej temperatury,

•

urządzenie FMS BOX zostało upuszczone albo w widoczny sposób
uszkodzone,

•

urządzenie FMS BOX nie działa w oczekiwany sposób, mimo postępowania zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumentacji,

•

sposób działania urządzenia FMS BOX uległ wyraźnej zmianie.

Nieprzestrzeganie jakichkolwiek instrukcji dotyczących bezpieczeństwa zaZnak towarowy jest zarejestrowany i stanowi własność OJ Electronics A/S· © 2010 OJ Electronics A/S
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wartych w dokumentacji urządzenia FMS BOX stanowi naruszenie warunków gwarancji i może być podstawą do zawieszenia lub odmowy świadczenia usług lub podjęcia kroków prawnych względem użytkownika.

1.10.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA I BATERII

Urządzenia FMS BOX ani baterii nie można utylizować poprzez wrzucenie
do ognia. Urządzenia FMS BOX nie należy wyrzucać do domowych koszy na śmieci. Należy sprawdzić, w jaki sposób lokalne przepisy regulują
kwestię utylizacji produktów elektrycznych. Utylizację zużytej baterii należy
przeprowadzić zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi
odpadów tego typu.

2.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

2.1. ODDZIAŁYWANIE FAL O CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWEJ
Moduł radiowy urządzenia FMS BOX jest odbiornikiem i nadajnikiem fal niskiej mocy o częstotliwości radiowej. Kiedy moduł radiowy jest włączony,
urządzenie FMS BOX odbiera i nadaje sygnały o częstotliwości radiowej.
Urządzenie FMS BOX zaprojektowano zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej dotyczącymi dopuszczalnego poziomu emisji fal radiowych przez
przenośne urządzenia bezprzewodowe, które to wytyczne są zgodne
z normami bezpieczeństwa, ustalonymi wcześniej przez międzynarodowe
instytucje normalizacyjne.
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2.2. ODDZIAŁYWANIE PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
Urządzenie FMS BOX jest odbiornikiem i nadajnikiem fal o częstotliwości
radiowej. Jego projekt i procedura wytwarzania uwzględniają normy emisji
fal o częstotliwości radiowej, zalecane przez Radę Unii Europejskiej, jeśli
urządzenie używane jest zgodnie z instrukcją obsługi i jego przeznaczeniem.
Normy te stanowią część kompleksowych wytycznych, określających najwyższe dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych o częstotliwości
radiowej w codziennym otoczeniu człowieka. Wytyczne bazują na normach
opracowanych przez niezależne instytucje naukowe drogą regularnych i
wnikliwych analiz badań naukowych w tej materii.

2.3. ZGODNOŚĆ Z NORMAMI UNII EUROPEJSKIEJ
Producent (SO-SOLUTIONS) deklaruje niniejszym zgodność tego urządzenia FMS BOX z zasadniczymi wymogami i innymi postanowieniami następujących dyrektyw:
•

1999/5/EU R&TTE

•

2002/95/EU RoHS

•

2002/96/EU WEEE

oraz, że to urządzenie spełnia następujące normy zharmonizowane:
•

EN 60730-1

•

EN 300 220-1

•

EN 300 220-2

•

EN 301 489-1

•

EN 301-489-3
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Deklaracja zgodności WE jest dostępna do wglądu w następującym ośrodku na terenie Unii Europejskiej: SO-SOLUTIONS, ul. Traugutta 24/2, 30-549
Kraków, Polska

3.

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

Własności mechaniczne:
•

waga: ok. 80g

•

wymiary (dł. x sz. x wys.): 80 x 80 x 25 mm

Charakterystyka zasilania:
•

zasilanie: 10-40V DC lub 9-27V AC (50 lub 60 Hz)

•

prąd nominalny: 48mA (24V DC)

•

maksymalna wartość chwilowa prądu przy starcie: 2A (24V DC)

Charakterystyka modułu radiowego Bluetooth®:
•

Bluetooth Ver. 2.0 z certyfikatem EDR

•

moc nadajnika do +18dBm

•

Bluetooth klasa 1

Charakterystyka modułu ethernetowego:
•

kontroler Ethernet kompatybilny z IEEE 802.3™

•

pełna kompatybilność z sieciami 10/100/1000Base-T

4.

INFORMACJE PRAWNE

Wszelkie prawa zastrzeżone. Bluetooth jest znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG. Wszystkie pozostałe znaki towarowe stanowią własność odpowiednich podmiotów.
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Niniejsza dokumentacja, obejmująca wszelką dokumentację załączoną jako
odnośnik, np. udostępnioną na stronie internetowej jest dostępna „TAK,
JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, bez żadnych warunków, aprobaty,
gwarancji ani poręczenia żadnego rodzaju ze strony firmy SO-SOLUTIONS
i firm z nią stowarzyszonych. Firma SO-SOLUTIONS nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub ominięcia typograficzne,
techniczne bądź inne, zawarte w tej dokumentacji. W celu ochrony praw
oraz poufnych informacji i/lub tajemnic handlowych firmy SO-SOLUTIONS
niektóre aspekty technologii firmy SO-SOLUTIONS mogą być opisane
w niniejszej dokumentacji w sposób ogólnikowy. Firma SO-SOLUTIONS zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany informacji zawartych w niniejszej
dokumentacji, nie zobowiązując się jednak do regularnego wprowadzania
takich zmian, aktualizacji, optymalizacji lub innych uzupełnień. Zmiany takie
mogą także nie być wprowadzane w ogóle. Niniejsza dokumentacja może
zawierać odwołania do źródeł informacji, sprzętu, oprogramowania, produktów i usług obejmujących składniki i treść innych podmiotów, np. do treści
chronionych przez prawo autorskie, a także do stron internetowych innych
podmiotów (zbiorczo określanych mianem „Produktów i usług innych podmiotów”). Firma SO-SOLUTIONS nie kontroluje ani nie jest odpowiedzialna
za jakiekolwiek informacje innych podmiotów, obejmujące bez ograniczeń
treść, dokładność, przestrzeganie praw autorskich, wydajność, zgodność,
niezawodność, legalność, dobre obyczaje, odnośniki i inne aspekty takich
informacji. Dołączenie do niniejszej dokumentacji odwołań do produktów
i usług innych podmiotów nie oznacza jakiejkolwiek aprobaty ze strony firmy
SO-SOLUTIONS dla tych produktów i usług.
Z WYJĄTKIEM ZAKRESU WYRAŹNIE ZAKAZANEGO PRZEZ REGULACJE
PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W DANEJ JURYSDYKCJI, WSZELKIE WARUNKI, APROBATY, GWARANCJE LUB RĘKOJMIE JAKIEGOKOLWIEK
RODZAJU, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, OBEJMUJĄCE BEZ OGRANICZEŃ WSZELKIE WARUNKI, APROBATY, GWARANCJE LUB RĘKOJZnak towarowy jest zarejestrowany i stanowi własność OJ Electronics A/S· © 2010 OJ Electronics A/S
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MIE TRWAŁOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB WYKORZYSTANIA, SPRZEDAWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY,
NIENARUSZANIA PRAW, SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, LUB TYTUŁU, LUB WYNIKAJĄCE ZE STATUTÓW, ZWYCZAJÓW LUB PRAKTYKI
OBSŁUGI, WYKORZYSTYWANIA, LUB POWIĄZANE Z DOKUMENTACJĄ
LUB JEJ WYKORZYSTANIEM, LUB ZWIĄZANE Z DZIAŁANIEM BĄDŹ NIEDZIAŁANIEM DOWOLNEGO OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU, USŁUGI
LUB WSZELKICH PRODUKTÓW BĄDŹ USŁUG INNYCH PODMIOTÓW
WYMIENIONYCH W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI, ZOSTAJĄ NINIEJSZYM
ODRZUCONE. UŻYTKOWNIK MOŻE RÓWNIEŻ DYSPONOWAĆ INNYMI
PRAWAMI, W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU LUB REGIONU. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE MOGĄ NIE ZEZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE
DOROZUMIANYCH GWARANCJI I WARUNKÓW. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE LUB
WARUNKI ODNOSZĄCE SIĘ DO DOKUMENTACJI W TAKIM ZAKRESIE,
W KTÓRYM NIE MOGĄ ZOSTAĆ ODRZUCONE W SPOSÓB OPISANY
POWYŻEJ, ALE MOGĄ ZOSTAĆ OGRANICZONE, ZOSTAJĄ NINIEJSZYM
OGRANICZONE DO DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU (90) DNI OD MOMENTU PIERWSZEGO UZYSKANIA DOKUMENTACJI LUB PRZEDMIOTU STANOWIĄCEGO OBIEKT ROSZCZENIA. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM
PRZEZ ODPOWIEDNIE REGULACJE PRAWNE W TWOJEJ JURYSDYKCJI, W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA SO-SOLUTIONS NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ
DOKUMENTACJĄ LUB JEJ WYKORZYSTANIEM, DZIAŁANIEM LUB NIEDZIAŁANIEM JAKIEGOKOLWIEK OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU, USŁUG
LUB PRODUKTÓW I USŁUG INNYCH PODMIOTÓW WYMIENIONYCH
W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO,
ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY: BEZPOŚREDNIE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, SPECJALNE, MORALNE LUB ZBIORCZE; ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY ZYSKU LUB PRZYCHODÓW,
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Z NIEPOWODZENIA W REALIZACJI SPODZIEWANYCH OSZCZĘDNOŚCI,
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Z PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, Z UTRATY INFORMACJI GOSPODARCZYCH, UTRATY OKAZJI GOSPODARCZEJ, USZKODZENIA BĄDŹ UTRATY DANYCH, NIEPOWODZENIA W PRZEKAZANIU LUB
ODEBRANIU JAKICHKOLWIEK DANYCH, Z PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH
Z APLIKACJAMI UŻYWANYMI WRAZ Z PRODUKTAMI LUB USŁUGAMI
FIRMY SO-SOLUTIONS, Z KOSZTAMI PRZESTOJÓW, Z BRAKIEM MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW LUB USŁUG FIRMY SO-SOLUTIONS LUB JAKIEJKOLWIEK ICH CZĘŚCI LUB USŁUG BEZPRZEWODOWYCH, Z KOSZTÓW DÓBR ZASTĘPCZYCH, KOSZTÓW POKRYCIA,
URZĄDZEŃ DODATKOWYCH LUB USŁUG, Z KOSZTÓW KAPITAŁOWYCH LUB INNYCH PODOBNYCH STRAT FINANSOWYCH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SZKODY TAKIE DAWAŁY SIĘ PRZEWIDZIEĆ CZY
NIE, NAWET JEŚLI FIRMA SO-SOLUTIONS ZOSTAŁA POINFORMOWANA
O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ ODPOWIEDNIE REGULACJE PRAWNE
W TWOJEJ JURYSDYKCJI FIRMA SO-SOLUTIONS NIE BĘDZIE PONOSIĆ ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ, ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI OBOWIĄZKÓW W RAMACH UMOWY, DELIKTU LUB INNYCH, WŁĄCZAJĄC W TO
WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEDOPATRZENIA LUB ODPOWIEDZIALNOŚĆ BEZPOŚREDNIĄ. NINIEJSZE OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIA I ZRZECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄ ZASTOSOWANIE:
(A) NIEZALEŻNIE OD NATURY PRZYCZYNY DZIAŁANIA LUB ŻĄDANIA,
WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC DO, ZŁAMANIE UMOWY, ZANIEDBANIE, DELIKT, ODPOWIEDZIALNOŚĆ BEZPOŚREDNIĄ
LUB INNE PRAWNE TEORIE, I PRZETRWAJĄ ZASADNICZE ZŁAMANIE
UMOWY LUB NIEPOWODZENIE PODSTAWOWEGO CELU NINIEJSZEJ
UMOWY LUB DOWOLEGO ZAWARTEGO W NIEJ ZADOŚĆUCZYNIENIA;
I MAJĄ ZASTOSOWANIE (B) DO FIRMY SO-SOLUTIONS I ZRZESZONYCH
Z

NIĄ

PRZEDSIĘBIORSTW,

ICH

NASTĘPCÓW,

PRZEDSTAWICIE-

LI, AGENTÓW, DOSTAWCÓW (W TYM DOSTAWCÓW USŁUG BEZPRZEWODOWYCH),

AUTORYZOWANYCH

DYSTRYBUTORÓW
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FIRMY SO-SOLUTIONS I ICH SZEFOSTWO, PRACOWNIKÓW I NIEZALEŻNYCH PODWYKONAWCÓW. W DODATKU DO OGRANICZEŃ
I WYŁĄCZEŃ OKREŚLONYCH POWYŻEJ, W ŻADNYM WYPADKU NIKT
Z SZEFOSTWA, PRACOWNIKÓW, AGENTÓW, DYSTRYBUTORÓW, DOSTAWCÓW, NIEZALEŻNYCH PODWYKONAWCÓW FIRMY SO-SOLUTIONS LUB FIRM Z NIĄ ZRZESZONYCH NIE BĘDZIE PONOSIĆ ŻADNEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ LUB ZWIĄZANEJ Z NINIEJSZĄ
DOKUMENTACJĄ.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie produktów
i usług innych podmiotów, i za określenie, czy w tym celu wymagane są
jakiekolwiek licencje innych podmiotów. Jeżeli są wymagane, użytkownik
jest odpowiedzialny za ich zdobycie. Nie należy instalować ani używać
produktów i usług innych podmiotów do momentu uzyskania wszystkich
niezbędnych licencji. Wszelkie produkty i usługi stron trzecich dostarczane
z produktami i usługami firmy SO-SOLUTIONS są dostarczane jako udogodnienie dla użytkownika i są dostarczane „TAK, JAK SĄ”, bez wyraźnych
lub dorozumianych warunków, gwarancji, zapewnień lub poręczeń jakiegokolwiek rodzaju ze strony firmy SO-SOLUTIONS. Firma SO-SOLUTIONS nie
przyjmuje wynikającej stąd żadnej odpowiedzialności. Wykorzystanie produktów i usług innych podmiotów oparte jest i podlega wyrażeniu zgody
przez użytkownika na warunki zawarte w mających zastosowanie oddzielnych licencjach i innych umowach z innymi podmiotami, z wyjątkiem zakresu
wyraźnie określonego w licencji lub innej umowie z firmą SO-SOLUTIONS.
Niektóre funkcje wymienione w niniejszej dokumentacji wymagają najnowszej wersji aplikacji FMS DESKTOP lub FMS MOBILE. Warunki wykorzystania jakichkolwiek produktów i usług firmy SO-SOLUTIONS są określone
w mającej zastosowanie oddzielnej licencji bądź umowie z firmą SO-SOLUTIONS. ŻADEN ZAPIS W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI NIE ZASTĘPUJE ŻADNYCH WYRAŹNYCH, PISEMNYCH UMÓW BĄDŹ GWARANCJI
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DOSTARCZONYCH PRZEZ FIRMĘ SO-SOLUTIONS W ODNIESIENIU DO
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CZĘŚCI PRODUKTÓW LUB USŁUG FIRMY SO-SOLUTIONS INNYCH NIŻ
NINIEJSZA DOKUMENTACJA.
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