Užívateľská
príručka

Digitálny videorekordér UNIMO
UDR-8104

1. Bezpečnostné opatrenia

- Zariadenie triedy A (zariadenie na prenos (vysielanie) a komunikáciu)
-Predajcovia a užívatelia by mali byť oboznámení, že zariadenie bolo
registrované pre elektro-magnetickú kompatibilitu Registrácia pre podnikanie
(trieda A), ktorá je určená pre použitie v priestoroch s výnimkou domova.
Výrobca nie je zodpovedný za akékoľvek duševné alebo fyzické
zranenia a škody spôsobené poruchami alebo zlyhaním DVR.
Uistite sa, že postupujete podľa pokynov v príručke pre bezpečné
používanie produktu a pre prevenciu rizika pred nehodami, ktoré spôsobujú
osobné alebo materiálne škody.

Upozornenie- zlyhanie pri dodržovaní pokynov môže spôsobiť zranenia
alebo straty na životoch.
-nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte výrobok (hrozí nebezpečenstvo
požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iné zranenia. Obráťte sa na servisné
stredisko pre opravy.)
-nepoškodzujte, neupravujte alebo neohýbajte napájací kábel. (hrozí
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru)
-nevkladajte žiadne kovy ani horľavé materiály do vetracích otvorov na
výrobku.
-udržujte tekuté materiály ďaleko od výrobku. Keď tekutina zasiahne výrobok,
môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo iné zranenia.
-keď sa objaví dym alebo nezvyčajný zápach, vytiahnite napájací kábel
z elektriny a okamžite sa obráťte na servisné stredisko. (pri zanedbaní
problémov hrozí riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.)
-nepripájajte mnoho zariadení do elektrickej zásuvky (hrozí riziko vzniku
požiaru v dôsledku elektrického preťaženia.)
-nevyťahujte napájací kábel a nedotýkajte sa kábla mokrými rukami. (hrozí
riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.)
-netraste s napájacím káblom a nepoužívajte s iným napätím, než je uvedené.
(zlé pripojenie môže viesť k požiaru.)
-nainštalujte zariadenie na miesto, ktoré je dobre vetrané a nie príliš teplé.
Taktiež nezakrývajte vetracie otvory handričkou alebo závesom. (zvýšenie
teploty môže spôsobiť požiar.)

Upozornenie – zlyhanie pri dodržiavaní pokynov môže spôsobiť zranenie
používateľa alebo poškodiť majetok.
-neinštalujte zariadenie na miesta s vysokou vlhkosťou, prachom a dymom.
(upchatie vetracieho otvoru môže spôsobiť poruchu alebo poškodenie
prístroja alebo požiar.)
-pri inštalácii produktu udržujte jeho hladinu vodorovne a v žiadnom prípade
na zariadenie neukladajte vázy, kvetináče, kozmetiku alebo akékoľvek
nádoby s vodou. (infiltrovaná voda v zariadení môže spôsobiť požiar.)
-dávajte pozor pri preprave zariadenia. (zranenia môžu byť spôsobené
upustením zariadenia.)
-uistite sa, že používate originálne príslušenstvo, ktoré spĺňa bezpečnostné
normy
-ak sa v produkte vyskytne akýkoľvek problém, obráťte sa na dodávateľa pre
príslušné opravy. Záručná oprava nie je k dispozícii v prípade, že bol produkt
rozložený bez schválenia.
-používajte iba batérie určené k produktu. (Pokazené batérie alebo únik
kvapalín môže spôsobiť riziko požiaru.)
-neinštalujte zariadenie na miesta, kde je teplota príliš vysoká (40°C ), alebo
príliš nízka (5°C alebo menej).
-uchopte koniec napájacieho konektora kvôli rozdeleniu kábla od tela
zariadenia.
-vymeňte batérie za tie správne. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo
výbuchu. Nikdy nevymieňajte batérie za iné ako tie s rovnakým typom, alebo
rovnocenným produktom.

Upozornenie – zlyhanie pri dodržiavaní pokynov môže spôsobiť poruchu
prístroja alebo stratu dát.
-hlavným účelom produktu je nahrávanie záznamov z kamier a je stavaný na
používanie v nepretržitej prevádzke.
- k strate alebo poškodeniu dát môže dôjsť v prípade, keď je vypínač vypnutý
abnormálne alebo zástrčka je zo zásuvky odstránená nevhodne.
Upozornenie – zlyhanie pri dodržiavaní pokynov môže spôsobiť stratu dát.
-vzhľadom k tomu, že produkt používa HDD nepretržite, odporúča sa , aby sa
používali nové pevné disky, pokiaľ to je možné.
-odporúča sa zálohovať dôležité dáta pomocou zálohovacích zariadení.
-spoločnosť nie je zodpovedná za stratu dát v dôsledku poruchy HDD.

2. Špecifikácia produktu
Model
Image System
Multi-tasking
Video kanál
Video výstup
Kompresia Videa
Rozlíšenie displeja
Kvalita záznamu
Max rýchlosť
zobrazenia

UDR-8104
NTSC, PAL, AUTO voliteľné
Quadplex /

Pentaplex

4CH BNC
HDMI(Main) , VGA(Sub), Composite(CVBS)
H.264
1920Ⅹ1080p, 1920Ⅹ1080i, 1600Ⅹ1200p, 1440Ⅹ900p,1360Ⅹ768p, 1280Ⅹ960p,
1280Ⅹ1024p, 1024Ⅹ768p
4 úrovne(nízka, normálna, vysoká, najvyššia)
NTSC 120 fps / PAL 100 fps

Max rýchlosťzáznamu

NTSC 120 fps / PAL 100 fps

Časozberný interval
záznamu (fps)
Režim nahrávania
Playback Search
Rýchlosť prehrávania
Slow Motion
Sensor vstup
Alarm výstup(Relay)
Audio In/Out
Sieť
3G

1,2,3,4,5,6,7.5,10,15,30 (NTSC 10 Steps ),

Súkromná zóna
Detekcia pohybu
Hard Disk
Hard Status
Zálohovanie
PTZ ovládanie
System Log
Jazyk
S/W aktualizácia
Funkcia hesla
Zdroj napájania
Rozmery
Prevádzková teplota
Hmotnosť

1,2,3,4,5,6,7.5,10,12.5,25 (PAL, 10 Steps)
kalendár, kontinuálne, událosť (Alarm, pohyb, stráta videaDetection), Manual
čas, ‚kalendár, událost (Alarm, pohyb, stráta videaDetection)
x1, x2, x4, x8, x16 (vpred,vzad)
x1/2, x1/4, x1/8 (vpred,vzad)
4 (NO/NCvoliteľné)
1 (NO/NC)
IN: 1ch , OUT: 1ch
10/100 Base-T (Static, DHCP, E-mail), DDNS
iPhone, iPad, android
20x15
22x15, 5 úrovní citlivosti
1EA
SMART Function ( Hard status )
USB(Ver2.0), sieť
RS-485
DVR System Started, DVR System Shutdown, Recording Start, Recording Stop, Logout,
ETC.
ENGLISH,CHINESE,CZECH,FRENCH,GERMAN,ITALIAN,JAPANESE,KOREAN,PORTUGUE
SE,RUSSIAN,SLOVAKIA,SPANISH,TAIWAN,TURKEY
sieť, USB Memory Stick
Power OFF, MENU, Record OFF, Key Lock
Free Voltage Adaptor(AC 100V~ 220V ( 50Hz-60Hz ) / 12V, 3A (36W))
295(W) X 182(D) X 35(H)
5℃ ~ 40℃
1.2 Kg (without HDD)

-Špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia kvôli
zlepšeniu výkonu.

3. Komponenty
-DVR telo
-napájací kábel a adaptér
-skrutkovač pre montáž DVR a na iné účely
-užívateľská príručka
-diaľkové ovládanie
-CD so softvérom (RAMSPRO, Uniplayer PRO, FULL_Manual)
4. Predný panel

4.1 LED displej
-POWER: zelené LED svetlo svieti, keď je zapnuté napájanie
-REC: červené LED svetlo bliká pri pripojení k sieti
4.2 IR prijímač
-prijíma IR dáta z diaľkového ovládača
4.3 Konektor USB (2 EA)
- 2 USB porty sú umiestnené na pravej strane prístroja a slúžia na sledovanie
filmov v HDD alebo na zálohovanie zhotovených statických snímok. DVR je
možné pohodlne ovládať pomocou USB myši.

5.Diaľkové ovládanie

5.1 Relevantné funkcie s popisom
- ID: ID je nastavený medzi prístrojom a diaľkovým ovládačom na ovládanie
DVR. Najprv je potrebné identifikovať číslo zariadenia DVR a nastaviť ID
(predvolené nastavenie ID je 0 a je možné použiť čísla 0-19)
*Spôsob použitia: pri stlačení ID tlačidla, vložte ID číslo (2 číslice).
Potom tlačidlo uvoľnite kvôli nastaveniu zodpovedajúceho ID. (napríklad: ak
má byť nastavené číslo 5, stlačte tlačidlo ID a vložte 05, potom tlačidlo
uvoľnite.)
-REC: funkcia umožňujúca začatie povinného nahrávania, okrem režimu
súvislého záznamu. Nahrávanie na všetkých kanáloch, v ktorých sú vložené
video signály sa spustí, akonáhle stlačíte tlačidlo a zastaví sa po opätovnom
stlačení tlačidla.
-LOCK: poskytuje funkciu, ktorá bráni systém pred riadením neoprávnenými
používateľmi. DVR umožňuje zamknutie prístupu jedným stlačením tlačidla a
následne po stlačení ľubovoľnej klávesy vyskočí okno so vstupným heslom.
Blokovanie tlačidiel sa uvoľní po zadaní správneho vstupného hesla.

-FZR: používa sa na dočasné pozastavenie obrazovky v režime živého
obrazu. Dočasné pozastavenie sa uvoľní ďalším stlačením tlačidla.
-PTZ: používa sa pre vstup do PTZ módu pre ovládanie PTZ v režime živého
obrazu. Režim sa vráti späť do režimu živého videa po opätovnom stlačení
tlačidla.
-ZOOM: používa sa pre zväčšenie v špecifických oblastiach na obrazovke
v živom režime a tak isto aj pre návrat (zmenšenie) do pôvodného stavu.
-Number keys- číselné tlačidlá: používa sa na vloženie IP v sieťovom
nastavení pri výbere kanálu v živom režime alebo v režime prehrávania, alebo
pri zadávaní hesla v dialógovom okne.
-SEQ: zobrazí kanály postupne podľa hodnoty nastavenia z MENUNastavenia kamery –Sekvencia
-MULTI: určuje, v akej forme rozdelenia budú zobrazené kamery. kamery1/
alebo 4.
-Smerové klávesy:
1. UP:HORE: v menu, sa kurzor presunie nahor na výber detailných položiek ,
ktoré majú byť kontrolované a v PTZ stave sa kamera pohybuje smerom
nahor a v prehrávacom stave slúži na prepínanie kanálov.
2. DOWN:DOLE: v menu, sa kurzor presúva nadol k výberu detailných
položiek, ktoré majú byť kontrolované v PTZ stave sa kamera pohybuje
smerom nadol a v prehrávacom stave slúži na prepínanie kanálov
3. LEFT: VĽAVO: v menu hrá úlohu zmeny nastavenia a v PTZ stave sa
kamera pohybuje smerom doľava a v prehrávacom stave sa používa na
zníženie rýchlosti prehrávania.
4. RIGHT: VPRAVO: v menu, hrá úlohu zmeny nastavenia a v PTZ stave sa
kamera pohybuje smerom doprava, a v prehrávacom stave sa používa na
zvýšenie rýchlosti prehrávania.
-OK tlačidlo: po stlačení tlačidla dvakrát nepretržite za sebou sa zobrazí sa
ďalšia ponuka pre vybraný kanál.
-SEARCH: HĽADAŤ: funkcia hľadania je k dispozícii pre vyhľadávanie v čase,
kalendárne vyhľadávanie a vyhľadávanie udalostí.
-EXIT: ukončí nastavenia menu alebo prehrávanie
-MENU: vstup alebo výstup z okna menu
-◀(R.PLAY): spustí spätné prehrávanie počas nahrávania a prehrávania

v smere vpred.

-∥(PAUSE): pri stlačení tlačidla v prehrávacom režime sa dočasne pozastaví
prehrávanie.
- ■ (STOP): Zastaví prehrávané video
- ▶ (PLAY): tlačidlo, ktoré po stlačení začína prehrávať v živom režime podľa
kanálu. Spustí súbor a prehrávanie zvuku, ktoré bolo predtým nastavené
v prehrávacej konfigurácii v menu a pokračuje v prehrávaní pri stlačení
v režime pauzy.
6.Funkcie zadného panelu

6-① Power
– vstup napájania prístroja (free voltage adaptér AC100V – 240V (50Hz –
60Hz)/12V 5A 60Watt)
6-② CVBS výstup
– je možný kompozitný výstup a CVBS výstup
6-③ HDMI OUT
- výstupné snímky môžu byť zobrazené na monitore pomocou HDMI portu.
6-④ ETHERNET
- A (10/100 Mbps), RJ – 45 konektor, prostredníctvom ktorého je k dispozícii
pripojenie k internetu
6-⑤ VIDEO IN
– IN: vstupný kamerový terminál
6-⑥PANEL
1) SENSORový vstup (4 EA): môžu byť pripojené až 4 senzory typov
NO/NC a výber menu a vzťah pripojenia s vstupným kanálom môže
byť nastavený v menu.

2) RS-485: externé regulátory sa dajú ovládať pomocou RS-485 sériovej
komunikácie. A kontrolované môže byť aj externé PTZ .
3) Alarmový výstup: keď dôjde k poplachu kontakt výstupu je k dispozícii
počas alarmu cez relé. Užívatelia si môžu vybrať a používať NO, COM
a NC kontaktný bod podľa spôsobu prevádzky pripojeného
poplašného zariadenia. NO (Normal OPEN) je kontaktný bod, ktorý je
pripojený na COM (Common), v normálnom stave je oddelený a NC
(Normal Close) je kontaktný bod, ktorý je pripojený ku COM
v normálnom stave a oddelený od COM, keď sa objaví alarm.
4) Audio vstup (1EA), Audio výstup (1EA): podporuje 1 audio vstup a 1
audio výstup
6-⑦ VGA OUT
– výstup videa je možné prezerať prostredníctvom monitora pomocou RGB
portu.

7. Základné Operácie
7.1. Power ON/OFF
7.1.1 Power on (zapnutie)
-keď je napájací kábel pripojený, napájanie LED svieti na zeleno, ukazuje, že
energia je stabilne poskytovaná do DVR. Doba nábehu sa môže mierne líšiť
v závislosti na kapacite pevného disku. Progress bar je zobrazený na dolnej
časti obrazovky pri spúšťaní- ukazuje stav nábehu. Keď je nábeh (štart)
ukončený, zobrazí sa ponuka OSD menu. Potom môže užívateľ pohodlne
ovládať DVR.
7.1.2 Power off (vypnutie) a reštart
-pre vypnutie DVR systému, stlačte tlačidlo Finish (skončiť) v MENU SYSTEM– SYSTEM FINISH tab – potom sa objaví okno pre vstupné heslo.
DVR systém sa ukončuje normálne, keď užívateľ vloží nastavené heslo
(predvolená hodnota: 111111). Kábel adaptéru v zadnej časti zariadenia
môže byť odstránený potom, ako sa objaví správa o normálnom ukončení
systému.
DVR je automaticky reštartovaný po stlačení tlačidla reštart v záložke
SYSTEM FINISH (ukončenie systému), potom sa objaví okno s vložením
hesla a užívateľ nakonfiguruje heslo (predvolená hodnota: 111111)

7.1.3. Nastavenie dátumu a času
- vložte dátum a čas do DVR systému. Po zmene nastavení, použijete
nakonfigurovaný čas tým, že zmeníte položky aplikácie dátum/čas a stlačíte
tlačidlo OK.
7.1.4. Nastavenie ID a hesla
-zmení užívateľské meno a heslo DVR.
7.1.5. Nastavenie siete
-vyberte nastavenie typu siete v nastaveniach siete v menu. Podporované sú
STATIC, DHCP a DDNS.

7.2. Nahrávanie
7.2.1. Nastavenie menu spojené s nahrávaním
-vstúpte do nastavenia nahrávania v menu a nakonfigurujte podrobné
nastavenie. Rozlíšenie sa určí automaticky v závislosti na kvalite vstupných
kamier.
Potom sa určí, ktorému kanálu má byť audio priradené pre vstupné video a
potom je možné nastaviť kvalitu nahrávania pre každý kanál. Kvalita
nahrávania môže byť nastavená na 4 úrovniach – NOMÁLNA,
NÍZKA,VYSOKÁ a NAJVYŠŠIA. Kvalita môže byť nakonfigurovaná pre každý
kanál inak alebo rovnako pre všetky kanály v tomto rozsahu pre pohodlie
užívateľa.
Nahrávacia podmienka môže byť nakonfigurovaná na záver. Pre podrobnejšie
vysvetlenie pozri „ úplný manuál oddiel 3.2 nastavenia nahrávacieho menu“
7.2.2 Nastavenie stavu nahrávania
-záznam je k dispozícii v súlade s nastavenými hodnotami nahrávania REC1,
REC2 a REC3. Pre podrobnejšie vysvetlenie pozri „ úplný manuál oddiel 3.2
nastavenia nahrávacieho menu“

7.2 PLAY - Prehrávanie
7.3.1 Priame prehrávanie pomocou tlačidla PLAY
-prehrávanie sa spustí po stlačení tlačidla PLAY podľa kanála, začiatočný bod
prehrávania a audio prehrávanie sa nastavuje v menu.

7.3.2 Audio play /prehrávanie audia/
-pri prehrávaní nahratých súborov s audio aplikáciou, najprv vyberte príslušné
kanály s myšou a kliknite na tlačidlo RIGHT, aby sa zobrazilo menu spojené
s audiom. Potom, ako je audio zapnuté, kliknite na tlačidlo play na prehratie
zvuku. Keď používate tlačidlá predného panelu DVR, stlačte OK tlačidlo,
vyberte zodpovedajúci kanál a znovu stlačte tlačidlo OK, aby sa objavilo
menu spojené s audiom. Potom ako je audio zapnuté, kliknite na PLAY
tlačidlo na prehratie zvuku.
7.3 Vyhľadávanie
DVR poskytuje 5 režimov vyhľadávania
7.4.1. Režimy a metódy vyhľadávania
-Časové vyhľadávanie: stlačte tlačidlo Search, vyberte Time (čas) menu a po
zadaní roku/mesiaca/dňa a času stlačte tlačidlo OK. Kanály zodpovedajúceho
časového pásma budú prehrávané v rovnaký čas.
-Kalendárne vyhľadávanie: umožňuje vyhľadávanie v podobe kalendára.
Najprv stlačte vyhľadávacie tlačidlo/Search/ a vyberte menu kalendár.
Po výbere sa zobrazí okno kalendára a zadajte „Čas“ a „minúty“ potom „rok“.
„mesiac“ a „deň“. Kanály z príslušného časového pásma budú prehraté
v rovnakom čase konečným výberom času a minúty.
-Vyhľadávanie udalostí: umožňuje vyhľadávanie podľa udalostí. Stlačte
tlačidlo vyhľadávania /Search/, vyberte menu udalostí, nastavte pre
podmienky pre vypnutie/zapnutie vyhľadávania a vyberte LOG zoznam, aby
sa zobrazil zoznam výskytu udalostí. Keď je vybratý požadovaný zoznam,
videá sú prehrávané v rovnakom čase.
-OVERLAPPED LIST: – Zoznam údajov, ktoré prekrývali, ako sa mení čas sa
zobrazí stlačením tlačidla Hľadať /Search/ a následným výberom z
prekrývacieho zoznamu. Keď je vybratý požadovaný zoznam, videá sú
prehrávané v rovnakom čase.
-SMART: hľadá interval zo zvoleného rozsahu v ktorom došlo k pohybu.
Zodpovedajúci čas a rozsah môže byť určený v tomto kroku.

7.4 Zálohovanie
7.5.1 USB pamäťová karta
-zálohovanie môže byť vykonané pripojením USB pamäťovej karty do USB
portu. Užívatelia môžu pripojiť zodpovedajúce USB zariadenie a zálohovať
filmy určitého časového intervalu z HDD do USB zariadenia pomocou ponuky
systémovej konfigurácie a ponuky zálohovania.
- pripojte USB pamäť k USB portu, vyberte USB ako TARGET (cieľ)
v zálohovacom menu, vyberte dobu zálohovania / názov zálohovaného
súboru / zálohovaný kanál a stlačte WRITE (písať) na pokračovanie
v zálohovaní.
(Ak ste zvolili odhad, pred začiatkom zálohovania je vypočítaná veľkosť
zálohovaných súborov)
-jednoduchý prehrávač –player PRO program od spoločnosti je zahrnutý
v USB, do ktorého bola vykonaná záloha tak, aby sa súbory dali pohodlne
prehrávať v iných počítačoch.
-záložné súbory môžu byť prehraté v programe Uniplayer PRO, ktorý je
poskytnutý spoločnosťou (súčasť CD priložené k DVR)
7.5.2 Sieť
-Zálohovanie obrazových a zvukových dát možno vykonať na počítači
užívateľa z diaľkového ovládača pomocou siete.

7.5 Aktualizácia softvéru
1)skopírujte Firmware súbor do USB pamäťovej karty. Potom pripojte
pamäťovú kartu do USB portu na pravej strane DVR.
2) zvoľte v poradí Menu – INFO – Upgrade pomocou diaľkového ovládania.
Postupujte v poradí kliknite pravým tlačidlom myši – INFO – Upgrade
pomocou myši.
3) vyberte zariadenie (USB) a stlačte OK tlačidlo.
4) po výbere zodpovedajúceho zariadenia, stlačte štart tlačidlo pre
aktualizáciu. Chvíľu počkajte a stlačte OK tlačidlo pre aktualizáciu alebo
tlačidlo zrušiť/Cancel/ pre zrušenie.
5) počas aktualizácie je proces zobrazovaný. Keď sa po reštartovaní
zariadenia zobrazí správa o úspešnej aktualizácii, stisnite vybrať USB disk a
stlačte tlačidlo OK pre dokončenie aktualizácie.

7.6 Klientský program

7.7.1 RAMS PRO
-RAMS PRO je program, ktorý monitoruje živý prenos, vyhľadáva a prehráva
dáta z DVR a umožňuje zálohovanie dát na strane klienta cez prístup na
diaľku cez sieť.
-je vybavený funkciou aktualizácie softvéru DVR
-spustite RAMS PRO program a stlačte tlačidlo, potom sa zobrazí obrazovka
pre správu zoznamu DVR. Najprv vytvorte skupinu na pripojenie, vložte
meno, adresu, port, ID a heslo DVR, ktoré má byť pripojené a potom stlačte
ADD (pridať) na uloženie.
-východisková hodnota je nasledovná: „CMS PORT : 7000, WEB PORT : 80,
ID: ADMIN, heslo: 111111“
7.7.2 Uniplayer PRO
- Uniplayer PRO je program na prehrávanie a prezeranie súborov nahratých
RAMS PRO, zachytených súborov alebo zálohovaných súborov.

7.7.3 Mobilný prehliadač
- Mobilný prehliadač je program pre monitorovanie stavu DVR alebo obrázkov
v reálnom čase pomocou mobilných zariadení so schopnosťou bezdrôtového
pripojenia na internet, ako sú PDA alebo smart telefóny.
-i-RAMS pro: program pre monitorovanie stavu DVR alebo obrázkov
v reálnom čase pomocou Iphone.
-a-RAMS pro: program pre monitorovanie stavu DVR alebo obrázkov
v reálnom čase pomocou Android telefónu.
8. Predvolené ID / heslo
- pomocou ID poskytovaných DVR, užívatelia ADMIN1, ADMIN2, užívateľ 1-6
môžu byť registrovaní.
-užívatelia ADMIN1, ADMIN2, užívateľ1-6 môžu byť registrovaní pomocou ID
poskytovaný klientom.
- pri prvom použití, účet ADMIN je nastavený na nasledujúce predvolené
heslo. Ostatní užívatelia by mali mať svoje vlastné heslo.
-

ID: ADMIN

Heslo: 111111

8. Záruka produktu
Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok UNIMO CNC Inc.
UNIMO CNC Inc. Nadväzuje na „pravidlo kompenzácie škôd zákazníkom“
1. Produkt bol vyrobený pod úplnou kontrolou kvality a prešiel prísnymi
testami.
2. Záručná doba je jeden rok od dátumu nákupu.
- ak by došlo k zlyhaniu výrobku, keď sa používal za normálnych podmienok
spotrebiteľom, výrobok bude opravený bezplatne na predávajúceho obchode
alebo v servisnom centre spoločnosti v priebehu záručnej doby.
3. náklady na služby môžu byť vynaložené v nasledujúcich prípadoch, kedy
bude služba vykonaná za náklady, hoci aj v priebehu záručnej doby.
(kedy užívateľ musí zaplatiť za opravu)
-ak sa nefunkčnosť alebo porucha výrobku vyskytla po skončení záručnej
doby
-Rozbitie alebo poškodenie spôsobené v dôsledku neopatrnosti užívateľa
-Rozbitie alebo poškodenie spôsobené prírodnou katastrofou
-Nefunkčnosť spôsobená neriadením sa touto príručkou
-Rozbitie v dôsledku použitia sily, ktorá nie je v súlade so špecifikáciou
-Rozbitie v dôsledku opravy alebo úpravám vykonanými neautorizovanou
osobou.

4. Informácie o produkte
Model No.
Serial No.
Dátum nákupu
Miesto nákupu
Zákazník Meno
Adresa
Unimo CNC Inc.

