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Terms of guarantee 

2 YEARS GUARANTEE ON THE FUNCTIONING

The EyeCatcher has been manufactured and packed 

with great care. Scratches, natural wear, stains or 

discoloration of materials as well as damaged 

non-electrical components caused by installation and/or 

usage are excluded from guarantee. In case of 

construction fault or material damage of the electrical 

parts SeeMe Displays offers you a 2 year guarantee 

starting from the purchase date and on presentation of 

the receipt.

NOTE! This guarantee expires if the display is either 

incorrectly mounted or connected, if the instructions 

have not been followed accordingly or if the appliance 

has been changed or repaired by an unauthorized 

person.

SeeMe Displays accepts no responsibility whatsoever 

for damage caused by incorrect installation, misuse or 

when used by combining it with an improper appliance.

This display is designed for indoor use only and 

produced and tested in accordance with the most strict 

European safety standards (EN 60598).

WARNING! Only use batteries, AC adapters and 

accessories approved by SeeMe Displays for usage in 

this particular model. Using other types will invalidate 

the approval or warranty. The use of unapproved 

chargers or batteries may load to fire, explosion, leakage 

or other hazard.

Garantiebepaling 

2 JAAR FUNCTIONERINGSGARANTIE

De EyeCatcher is met de grootste zorgvuldigheid 

geproduceerd en verpakt. Krassen, natuurlijke slijtage, 

vlekken of verkleuring van het materiaal evenals andere 

beschadigingen van niet elektrische onderdelen 

veroorzaakt door montage en/of het gebruik zijn 

uitgesloten van garantie. Bij constructiefouten of 

materiële gebreken van de elektrische onderdelen geeft 

SeeMe gedurende 2 jaar na factuurdatum garantie op 

vertoon van het aankoopbewijs.

LET OP! Deze garantie vervalt indien u de display niet 

volgens de gebruiksaanwijzing hebt geїnstalleerd of het 

door onbevoegde personen hebt laten veranderen en/of 

herstellen.

SeeMe Displays aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 

schade als gevolg van een verkeerde toepassing van de 

display of een gebruik in combinatie met onjuiste 

apparatuur.

Deze display is ontworpen alleen voor binnenshuis 

gebruik en geproduceerd en getest volgens de strengste 

Europese veiligheidsvoorschriften (EN 60598).

WAARSCHUWING! Gebruik alleen batterijen, 

netadapters en toebehoren die door SeeMe Displays 

zijn goedgekeurd voor gebruik in dit specifieke model. 

Bij gebruik van andere typen vervalt de goedkeuring of 

garantie. Het gebruik van niet-goedgekeurde laders of 

batterijen kan het risico met zich meebrengen van 

brand, explosie, lekkage of ander gevaar.


