Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego Molex Premise Networks
Postanowienia Globalnej Gwarancji na System oraz Aplikacje
Definicja certyfikowanego systemu
Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego MPN, dalej nazywany Certyfikowanym Systemem Okablowania
Strukturalnego, to:
•

•

•

Ca o ciowy, Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego, sk adaj cy si wy cznie z zatwierdzonych
przez MPN elementów pasywnych. Wy cza to jednoznacznie wszelkie urz dzenia aktywne w obr bie b d
pod czone do systemu, a tak e interfejs sieci publicznej i urz dzania ko cowe.
Ca y Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego zosta zainstalowany i przetestowany przez
uprawnionego Certyfikowanego Instalatora Systemów Okablowania Strukturalnego MPN, który posiada wa ne
uprawnienia do w/w czynno ci w momencie ich wykonywania. W celu weryfikacji w/w uprawnie instalatora,
prosimy o email na adres MPN.Support@molex.com.
Instalacja zosta a zainstalowana i przetestowana zgodnie z (a) praktykami okre lonymi przez MPN w
materia ach szkoleniowych oraz jej pomiary zosta y wykonane za pomoc zaaprobowanych przez MPN urz dze
pomiarowych, które zosta y prawid owo skalibrowane, posiada y odpowiednie przystawki pomiarowe oraz
prawid owe ustawienia (b) Przyrz d pomiarowy musi posiada aktualne oprogramowanie zawieraj ce aktualne
opublikowane wersje standardów takich jak: TIA /EIA 568, ISO/IEC 11801, EN 50173 lub AN/ZS 3080, które
obowi zuj w dniu instalacji oraz zosta ustawiony na zgodno z aktualn zarejestrowan kategori dzia ania
ca ego toru transmisyjnego.

Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego niespe niaj cy wszystkich powy szych wymogów nie jest
obejmowany gwarancj bez wzgl du na to czy certyfikat dla niego zosta wydany przez MPN.
Zakres gwarancji
MPN zapewnia klienta ko cowego, e przez okres widniej cy na wystawionym certyfikacie, pocz wszy od daty
instalacji b d obowi zywa y nast puj ce gwarancje:
1.

Gwarancja na działanie systemu
Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego b dzie w ca o ci zgodny z wymaganiami normy dla
odpowiedniej kategorii, która widnieje na certyfikacie.

2.

Gwarancja na aplikacje
Zainstalowany Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego b dzie wolny od usterek uniemo liwiaj cych
dzia anie zgodnie z normami aplikacji i protoko ów w ramach kategorii wydajno ci ca ego toru transmisyjnego,
której dotyczy certyfikat. Dotyczy to aplikacji/protoko ów uznawanych przez komitety normalizacyjne IEEE,
ANSI i ATM Forum oraz przeznaczonych specjalnie do transmisji przy u yciu okablowania kategorii norm
zdefiniowanych w TIA /EIA/ 568, ISO IEC 11801, EN 50173 oraz AS/NZ 3080, która obowi zuj na dzie
instalacji.
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Zobowiązania w odniesieniu do wydajności
W przypadku, gdy Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego wykazuje nieprawid owo ci w dzia aniu, które
mog by przyczyn wad materia owych wp ywaj cych na transmisje sygna ów elektrycznych i zgodno z docelow
kategori , MPN okre li swoje zobowi zania w wietle niniejszej gwarancji i przeprowadzi dzia ania naprawcze, do
których zobowi zuje si w niniejszym dokumencie. Wszelkie naprawy lub wymiany b d obj te gwarancj na
warunkach niniejszej gwarancji przez pozosta y okres niniejszej gwarancji. Je eli niew a ciwe dzia anie b dzie
spowodowane wy cznie przez Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego MPN dostarczy bezp atnie
wszystkie komponenty zamienne oraz pokryje wszelkie koszty robocizny (wybranych przez nas instalatorów)
zwi zanej z diagnostyk i ponown certyfikacj .
1.

Działanie systemu
Je eli wydajno Certyfikowanego Systemu Okablowania Strukturalnego oka e si niezgodna z kategori , które
dotyczy certyfikat (zgodnie ze standardami zgodno ci na pomiar w kanale transmisyjnym), MPN wed ug
w asnego uznania naprawi lub wymieni komponenty w celu zapewnienia wydajno ci, której dotyczy certyfikat.

2.

Gwarancja działania aplikacji
Je eli Certyfikowany System Okablowania uniemo liwi u ytkownikowi ko cowemu korzystanie z
aplikacji/protoko ów zgodnie z kategori wydajno ci systemu, której dotyczy certyfikat, Molex Premise Networks
przeprowadzi diagnoz problemu i naprawi lub dostarczy nowe komponenty, wed ug w asnego uznania, które
zapewni skuteczn transmisj tych aplikacji i protoko ów.

Profesjonalna instalacja
Certyfikowane Systemy Okablowania Strukturalnego musz by zainstalowane oraz przetestowane przez
profesjonalistów szkolonych i certyfikowanych przez MPN na dzie wykonania instalacji. Pliki pomiarowe s
sprawdzane przez MPN, który mo e dokona audytów instalacji w celu zapewnienia zgodno ci z projektem oraz
w asnymi praktykami instalacyjnymi i testowymi.
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Ograniczenia Gwarancyjne
• Naprawa lub wymiana elementów Certyfikowanego Systemu Okablowania Strukturalnego przez firm MPN lub wskazanego przez
ni Certyfikowanego Instalatora jest jedynym rozwi zaniem zapewnianym zgodnie z t gwarancj .
• Gwarancja dotyczy wy cznie pierwotnego u ytkownika sieci, dla którego zosta a zainstalowana i nie mo e by odst powana stronom
trzecim. Wymagany jest dowód zakupu Certyfikowanego Systemu Okablowania Strukturalnego..
• Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego musi zosta prawid owo zarejestrowany w rejestrze gwarancji MPN w czaj c w
to wszelk wymagan dokumentacj oraz pliki pomiarowe w formacie urz dze pomiarowych znajduj cych si na li cie
zaaprobowanych urz dze pomiarowych MPN. Pliki pomiarowe musz posiada wyniki PASS dla konfiguracji cza Sta ego lub te w
konfiguracji Kana u, je li taki przypadek zosta zaaprobowany przez MPN. Aby zapozna si z wymaganiami odno nie urz dze
prosimy pobra odpowiedni plik z katalogu: http://csp.molex.com/intranet/documents/5/ MPN mo e zaaprobowa pomiary z wynikiem
PASS* wed ug w asnego uznania (Wyniki PASS* jest wynikiem na granicy dok adno ci urz dzenia pomiarowego).
• Certyfikat wydany przez MPN i zarejestrowany w rejestrze gwarancji s u y, jako jej potwierdzenie i mo e by przedk adany wed ug
stosownych potrzeb.
• Produkty nieoznakowane mark MPN, ale dostarczane przez MPN, jako cz Certyfikowanego Systemu Okablowania
Strukturalnego mog by obejmowane poni sz gwarancj wed ug uznania.
• Niniejsza gwarancja wyklucza jakiekolwiek inne gwarancje, wyra one, dorozumiane lub ustawowe i jest zapewniana MPN oraz
wytwórców wszystkich komponentów Certyfikowanego Systemu Okablowania, w czaj c, ale nie ograniczaj c do gwarancji produktu
zwyk ej przydatno ci oraz przydatno ci do okre lonego celu. MPN ani producent jakiegokolwiek komponentu Certyfikowanego
Systemu Okablowania nie ponosz adnej odpowiedzialno ci za przerwy w dzia aniu systemu, niedogodno ci, zak ócenia w
dzia aniu, szkody w mieniu, awari , domniemane szkody lub wszelkie, inne przypadkowe lub wtórne uszkodzenia spowodowane
wszelkimi usterkami Certyfikowanego Systemu Okablowania lub dowolnego komponentu.
• MPN NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNO CI ZA ROZBIE NO CI Z POSTANOWIENIAMI GWARANCYJNYMI ORAZ ZA U YCIE
NIEZAAPROBOWANYCH PRZEZ MOLEX PRODUKTÓW NIEZALE NIE OD STANOWISKA INSTALATORA. KOPIOWANIE ORAZ
MODYFIKACJE RAPORTÓW POMIAROWYCH, U YCIE W INSTALACJI KOMPONENTÓW PRODUCENTÓW INNYCH, NI
MOLEX PREMISE NETWORKS LUB U YCIE NIEW A CIWYCH PRAKTYK INSTALACYJNYCH INNYCH NI POSTANOWIONO W
DEFINICJI CERTYFIKOWANEGO SYSTEMU OKABLOWNIA STRUKTURALNEGO AUTOMATYCZNIE UNIEWA NIA
POSTANOWIENIA GWARANCJI.
Uszkodzenia nieobjęte powyższą gwarancją
• Produkty nieoznakowane mark MPN u yte do budowy Certyfikowanego Systemu Okablowania Strukturalnego niezale nie od
stanowiska instalatora
• Awarii Certyfikowanego Systemu Okablowania Strukturalnego ani jego komponentów, spowodowanych przez dzia ania lub
zdarzenia pozostaj ce poza kontrol MPN, w czaj c nieautoryzowane zamienniki elementów Certyfikowanego Systemu
Okablowania Strukturalnego, nieautoryzowane lub niew a ciwe naprawy, niew a ciwe testowanie, niezgodno ci z instrukcjami
monta u, nadu ycia lub nieprawid owo ci prowadz ce do uszkodze produktów w trakcie transportu, niew a ciw instalacj lub
magazynowanie, wypadki, po ary, zalania i si wy sz , zniszczenia powsta e w wyniku zastosowania w Certyfikowany Systemie
Okablowania Strukturalnego innych produktów ni MPN, wybuchów, wojny lub zaanga owania zbrojnego, strajków, embarga,
sporów zbiorowych, wykorzystania podrobionych produktów, cywilnych lub wojskowych aktów w adzy lub te aktów
terrorystycznych.
• Normalnego zu ycia i blakni cia komponentów w czaj c, oznakowanie, zadrapania, zarysowania lub wgniecenia.
• Wszelkie usterki lub nie cis o ci w projekcie, instalacji lub pomiarach Certyfikowanego Systemu Okablowania Strukturalnego, w
których rezultacie nast pi a niezgodno z zaleceniami MPN z zakresu projektowania, instalacji lub wskazówek pomiarowych
oraz/lub powsta ych z przyczyn b d cych poza kontrol MPN.
• Komponentów Certyfikowanego Systemu Okablowania Strukturalnego zainstalowanych w lub z nara eniem na wp yw
zanieczyszcze , ska e lub warunków nieb d cych w zgodzie z opublikowanymi normami takim jak: TIA/EIA 569, ISO/IEC 18010, EN
50174 lub AS/CA S008 (instalacje wewn trzne) które s aktualnie obowi zuj cymi w dniu wykonywania instalacji.
• Systemy Certyfikowanego Okablowania Strukturalnego przetestowane pó niej ni 6 miesi cy po zako czeniu instalacji lub zmiany ich
po o enia, dodania elementów czy te zmiany w przebiegach wykonanych przez firm nieb d c Certyfikowanym Instalatorem MPN.

Pozostałe prawa
W celach gwarancyjnych MPN akceptuje raporty pomiarowe tylko w konfiguracji cza Sta ego dla ka dej architektury.
Klienci Ko cowi powinni wymaga pomiarów w konfiguracji Kana u dla wszystkich Kana ów krosowanych po redn
potwierdzenia, i wszystkie komponenty kana u funkcjonuj prawid owo.

Niniejsza gwarancja nadaje u ytkownikowi okre lone prawa, które mog one ró ni si w zale no ci od lokalizacji. Niniejsza
zostanie rozszerzona wy cznie, w takim zakresie, w jakim wymaga tego obowi zuj ce prawo lokalne. Je li jakakolwiek cze
gwarancji nie jest zgodna z prawem lokalnym wówczas wszelkie niezgodne stwierdzenia powinny zosta dostosowa
zgodno ci z prawem lokalnym oraz spójno ci z intencjami MPN.

Niniejsza gwarancja podlega prawu stanu Illinois, USA, bez wzgl du na kolizj z innymi prawami. U ytkownik ko cowy przy
celu otrzymania niniejszej rozszerzonej gwarancji, w zakresie wymaganym przez MPN, wszelkie spory musz by regulo
prawo stanu Illinois oraz e strony bezwarunkowo poddadz si jurysdykcji stanu Illinois w s dach stanowych i federalnych.

Niniejsza gwarancja automatycznie wygasa i staje si niewa na, je li Certyfikowany System Okablowania Strukturalneg
naprawiony lub rozmontowany przez kogokolwiek poza Certyfikowanym Instalatorem MPN, lub te na zmian lu
Certyfikowanego Systemu Okablowania Strukturalnego z miejsca pierwotnej instalacji.

Je li MPN nie zatwierdzi w formie pisemnej, MPN nie odpowiada w ramach niniejszej gwarancji w przypadku (a) d
usuni cia, lub wy czenia wadliwego Certyfikowanego Systemu Okablowania Strukturalnego, lub (b) instalacj lu
Certyfikowanego Systemu Okablowania Strukturalnego. Ponadto w adnym wypadku MPN nie jest odpowiedzialny
usuni cie, wymian , napraw lub przeniesienie komponentów MPN nie nabytych poprzez Certyfikowanego Inst
Autoryzowanego Dystrybutora, ani adnego komponentu poza komponentami MPN.

W przypadku wystąpienia problemów z gwarancją certyfikowanego systemu okablowania.
Akceptuj c niniejsz gwarancj , w momencie jej wydania w przypadku wyst pienia problemu pierwotny instalator oraz klie
przyjmuj i zgadzaj si przestrzega nast puj cej procedury:

1.

W przypadku wyst pienia problemu klient ko cowy powinien wyeliminowa wszelkie potencjalne przyczyny nie
Certyfikowanym Systemem Okablowania Strukturalnego.

2.

Je li problem zosta zidentyfikowany i okaza o si , e wchodzi w zakres Certyfikowanego Systemu Okablowania Stru
u ytkownik ko cowy powinien skontaktowa si z Certyfikowanym Instalatorem, który wykona instalacj i poinf
problemie. Nale y szczegó owo opisa charakter problemu, poda numer certyfikatu gwarancyjnego, zidentyfikow
dzia aj ce kana y oraz poda rodzaj sprz tu aktywnego dzia aj cego na wadliwym kanale oraz inne wymagane inform
ko cowy lub agent powinien (a) nie podejmowa prób samodzielnej naprawy bez zgody MPN jego pe nom
Certyfikowanego Instalatora oraz (b) przedstawi MPN certyfikat gwarancyjnym obejmuj cy usterk stosownego Certy
Systemu Okablowania Strukturalnego.

3.

Certyfikowany Instalator do o y wszelkich stara , aby zidentyfikowa i naprawi usterk bazuj c na wydajno ci tra
przebiegu i przed o onej gwarancji. Je li Certyfikowany Instalator b dzie nieosi galny lub nie b dzie potrafi napra
wówczas klient ko cowy mo e zg osi powy sze informacje korzystaj c z bie cych procedur i systemu pomocy MPN
problem zostanie zbadany przez MPN. Produkt poddany sprawdzeniu powinien zosta przekazany na koszt klienta
bezpo rednio MPN, który rozpocznie procedury naprawcze, je li s obj te gwarancj .

4.

W przypadku, kiedy usterka jest wynikiem wadliwego Certyfikowanego Systemu Okablowania Strukturalnego (
produkty b d naprawione lub wymienione wed ug uznania MPN (b) naprawione lub wymienione produkty zostan d
do klienta ko cowego (c) MPN zadysponuje wadliwym produktem oraz (d) MPN zwróci koszty przesy ki wadliweg
poniesione przez klienta ko cowego. W przypadku, gdy wada produktu nie jest zwi zana z Certyfikowanym Oka
Strukturalnym MPN zadysponuje odpowiedni procedur dotycz c produktu.

Page 2 of 2

