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Täname teid meie IP kaamera ostu eest

M-JPEG seeria IP kaamerad sobvad kasutamiseks lokaalses võrgus või kaugjuhitavana üle

interneti videojälgimissüsteemis, kasutades juhtmega IP kaamerat, juhtmevaba IP

kaamerat, IP IR kaamerat, IP IR veekindlat kaamerat või mõnda muud IP kaamerat.

Meediaprotsessor sisaldab kvaliteetseks esituseks kiipi mis kindlustab audio- ja

videoandmete kõrgkvaliteetse töötlemise, pakkimise ja edastuse. Standartne M-JPEG

pakkimisformaat kindlustab selge ja sujuva videoesituse. Kasutajal on võimalik näha video

otseesitust üle interneti kasutades selleks IE6.0, IE7.0, IE8.0, Firefox, Google, või mõnda

muud standartset internetibrauserit.

M-JPEG seeria IP kaameraid on võimalik kasutada nii suurtes, keskmistes kui väikestes

ettevõtetes, kauplusekettides, tehastes kui ka kodus, või mõnes muus soovitud kohas.

Seadmeid on lihtne paigaldada ja kasutada.

Enne IP kaamera paigaldamist kontrollige palun kas kõik vajalikud lisad on kaameraga

kaasas.

Pakend sisaldab:

Kontrollige pakendit avades et pakend sisaldaks järgnevat:

●IP kaamera      X1
●Garantiikaart      X1
●DC voolujuhe     X1
●CD           X1
●Kvaliteedisertifikaat  X1
●Paigalduskinnis     X1
●Antenn         X1 (Ainult wifi kaameral)

MÄRKUS: Palun kontakteeruge tootja või edasimüüjaga kui pakendis on midagi puudu või rikutud.
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1. Toote tutvustus

1.1 Ohutusnõuded

(1). Kasutage nõuetekohast vooluallikat.
Ärge kasutage toodet vooluallikaga mille pinge on määratust kõrgem (100- 240V AC).

(2). Ärge sisestage kaamerasse metallist esemeid.
Metallesemete kaamerasse sisestamisel võite saada ohtliku elektrilöögi.

(3). Ärge kasutage niiskes või tolmuses keskkonnas.
Vält ige koht i  nagu ni isked keldr id või  to lmused kor idor id.

(4). Ärge avage kaamerat.
Ärge üritage kaamerat osadeks lahti võtta, võite saada tugeva elektrilöögi kui kaamera on
vooluallikaga ühendatud. Kui kaamerast kostab ebaharilikku heli või tuleb kummalist lõhna,
ühendage see koheselt vooluallikast lahti ning kontakteeruge klienditeenindusega.

(5). Käsitsege kaamerat ettevaatlikult.
Kaamera pillamine kõvale pinnale võib kaamerat rikkuda. Kui kaamera füüsilise vigastuse tõttu
korralikult ei tööta, kontakteeruge palun klienditeenindusega kaamera parandamiseks või
ümbervahetamiseks.

1.2. Üldandmed

*- Kõrgkvaliteetne esitus, meediaprotsessor 32Bit RSIC;
*- Kõrgkvaliteetne CMOS andur;
*- Optimiseeritud MJPEG videopakkimine, kõrgkvaliteetne salvestuste edastus.;
*- Toetab kuni 15 kasutaja samaaegset otsevaatlust, kasutades edastusserveri funktsiooni
 on kasutajate arv piiramatu;
*- Sisseehitatud veebiserver;
*- Toetab WIFI:802.11 b/g/n juhtmevaba võrku;
*- Toetab kaugjuhitavaid süsteemiuuendusi;
*- Toetab DDNS analüüsi, toetab LAN & Internetti (ADSL,kaabelmodem)
*- Toetab erinevaid võrguprotokolle: TCP/IP, UDP, SMTP, PPPoE, Dünaamiline DNS,
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DNS, SNTP, BOOTP, DHCP, FTP, SNMP, WIFI/802. 11b/g/n;
*- Erinevad reziimid võimaldavad ühe/kahepoolset audiokasutust;
*- Toetab liikumisandurite alarmsüsteemi (ala ja tundlikkus on programmeeritav);
*- Pildistamise funktsioon hetkevõteteks;
*- Automaatne sidetaastusfunktsioon kui internetiühendus hetkeks kaob;
*- Dünaamilise alarmi funktsioon, alarmi ajagraafik on programmeeritav.

1.3. Süsteemi nõuded

1.4. Toote välimus

1.4.1 Esivaade 1.4.2 Kasutajaliides

Joonis 1.1 Joonis 1.2

256M või kõrgem         Mälu

       Võrgukaart 10M või kõrgem

64M või kõrgem        Kuvakaart

Operatsioonisüsteem

            Kõvaketas Maksimaase mahu nõudeid pole

Versioon 5.0 või kõrgem

Versioon 8.0 või kõrgem

    Internet Explorer

   DirectX

    Audiokaart

       Võrguprotokoll

Kahepoolseks audioesituseks peavad arvutiga olema ühendatud
mikrofon ja kõlar

2.06GHZ või kõrgem
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●IP kaamera      X1
●Garantiikaart      X1
●DC voolujuhe     X1
●CD           X1
●Kvaliteedisertifikaat  X1
●Paigalduskinnis     X1
●Antenn         X1 (Ainult wifi kaameral)

1.5 Seadme paigaldamine

Kaamera paigaldamiseks järgige järgnevaid juhtnööre:
1. Kinnitage Wi-Fi antenn (ainult juhtmevaba mudel).
2. Kinnitage vooluadapter kaameraga.
3. Kinnitage võrgukaabel kaameraga, juhtme teine ots kinnitage ruuteriga.
4. Kaamera käivitumine võtab aega umbes 30 sekundit, seejärel leidke IP aadress kasutades

otsingut (“Search Tool” vaadake joonist 1.8).

Joonis 1.3

1.6 Tarkvara installeerimine

      Võrgukaabel

 Võrgukaabel

 Ruuter



IP-KAAMERA KASUTUSJUHEND

6

Joonis 1.4

Kasutage järgneva tarkvara installeerimiseks kaasasolevat CD-d:

1. ActiveX: klikkige “OCX setup”—“Next”—“Install”—“Finish”.

2. Otsing: avage CD, klikkige               ,Search Tool töötab
automaatselt, installeerimine pole vajalik (võite tarkvara desktopile kopeerida).

Joonis 1.5

2. Tarkvara kasutamine
2.1 Otsing (Search Tool)

2.1.1 Kaamera IP aadressi otsing

Kui seade on korralikult installeeritud, tehke topeltklikk
ikoonile  ning valige “run this IP address search tool”
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Joonis 2.1

Märkus: Tarkvara otsib kaamera IP aadressi automaatselt üle LANi.
Võimalikud kaks varianti:
1. IP kaamerat ei leita LAN võrgus- peale umbes 1 minutilist otsingut ei kuvata “Cameras List
Field” alas IP aadressi.
2. IP kaamerad on LAN alas installeeritud- Kõik leitud IP kaamerad kuvatakse “Cameras list field”

alas (vt joonis 2.1).

Märkus:
1. “Current Computer” sektsioon kuvab arvuti IP aadressi infot.
2. “Camera information” sektsioon kuvab kaamera IP aadressi infot.
3. Kui leiate et kaamera näidud        “Subnet Mask”, “Gateway”, “DNS Server” erinevad arvuti

vastavatest näitudest, peate muutma kaamera IP aadressi.
Tehke kindlaks et kaamera “Subnet Mask”, “Gateway”, “DNS Server” oleksid samade näitajatega
kui arvuti või ruuter.

4.  Kaamera IP aadressi muutmiseks klikkige  “Auto IP Setup” nupule. Search Tool tarkvara
kasutades saate kasutatava IP aadressi määrata automaatselt.

2.1.2 Võrgu seaded
Kui kaamera IP aadress, Subnet Mask, Gateway, DNS Server on arvuti või ruuteri omadest
erinevad, peate kaamera võrguseaded manuaalselt ümber seadistama.
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IP address: Sisestage IP aadress ning kontrollige et see oleks samas alavõrgus kus Gateway,
ning alavõrk peaks olema sama ka arvuti või ruuteri omaga (esimesed kolm sektsiooni on
samad).
Subnet Mask: Vaikimisi on määratud: 255.255.255.0. Leiate vajaliku oma arvutist või
ruuterist.
Gateway: Kontrollige et oleks samas alamvõrgus arvuti või ruuteriga.
Primary DNS: Võrguteenuse pakkuja IP aadress. Võite selle määrata ka samaks Gatewayga.
MÄRKUS: Võite andmed Subnet Maski, Gateway, Primary DNSi kohta leida oma arvutist
kasutades selleks “Search Tool” tarkvara.
Http Port: Seadmele määratud LAN port, vaikimisi 99. Võite muuta pordi numbrit nagu soovite,
näiteks: 98,211,9999

3: Video otsevaatlus.

3.1. Kaamerasse sisselogimine:

Kaamera võimaldab ligipääsu läbi “IP Camera Tool” programmi või kasutades selleks IE,
Firefox, Safari, Google Chrome või mõnda muud brauserit.

1. Tehke topeltklikk kaamerate nimekirjas soovitud IP aadressile (joonis 2.1).
Internetibrauser mida kasutate avaneb automaatselt ning kuvab kaamera
sisselogimisakna (joonis 3.1).

2. Kaamera otse läbi internetibrauseri avamiseks sisestage kaamera IP aadress,
näiteks kui kaamera IP aadress on 192.168.1.99:99, siis:

Joonis 3.1
Kasutajanimi: admin
Salasõna: määramata, jätke tühjaks.

Sisestage korrektne kasutajanimi ning salasõna, avaneb sisselogimisaken
mis sisaldab kolme sisselogimisvõimalust (joonis 3.2).
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Joonis 3.2

(1) ActiveX Mode (IE brauserile): IE6.0 või kõrgem
(2) “Server Push Mode”: kasutatav Firefoxi, Safari, ja Google brauseriga.
(3) “No Plug-In Mode”: kasutatav nutitelefonidega.

3.2. Kasutamine IE brauseriga.

Valige    ActiveX Mode (For IE Browser), ning logige sisse.
Esmakordsel kaamerasse logimisel võib ActiveX programm anda alljärgneva valiku:

                                laadige alla programm Ocx (või avage kaasasoleval CD-l) ja
installeerige see programm kõigepealt. Seejärel valige “Run Add-on”, tehke refresh ja
logige uuesti kaamerasse, seejärel näete videot otsevaatlusreziimil nagu allpool näidatud:
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Joonis 3.3
Peale Ocx-Setup (oPlayer Software) programmi allalaadimist installeerige see.

Joonis 3.4
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Joonis 3.3 Windows XP

Joonis 3.4 Windows 7

Märkus: Kui peale ActiveX programmi installeerimist video ei mängi, peate lubama ActiveX
valikud IE turvaseadetest, selleks toimige järgnevalt:
1. Sulgege arvutis tulemüür.
2. Muutke ActiveX seaded, “IE” browser > “Tool s ” > “Internet Options” > “Security”>
“Custom Level” > “ActiveX control and Plug-ins ”, kõik ActiveX valikud peavad olema
lubatud (Enabled), eriti järgnevad valikud:
Enable: Download unsigned ActiveX controls
Enable: Initialize and script ActiveX controls not marked as safe
Enable: Run ActiveX controls and plug-ins

Joonis 3.5
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Joonis 3.6
Lisaks: võite ka klikkida “Start” menüüle->“Int ernet Explorer”, valige “Internet attributes “. Või
kontrollpaneeli kaudu: “Control Panel” ->“Internet Explorer”, Security settings.
3. Kui video ikka ei mängi, sulgege oma arvutis viirusetõrje, seejärel läbige uuesti punktid  1 & 2.

4. Kui ActiveX programm töötab kuid video ikka ei käivitu, kuvatakse vaid punast risti
ekraani keskel, ning seade indikaatorvalgus muutub rohelise asemel kollaseks            ,vahetage
pordi number 80, kasutades selle asemel mõnda muud arvu, 99, 199 vms.
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Joonis 3.7
MÄRKUS: Kontrollige et tulemüür või viirusetõrjeprogramm ei blokeeri ActiveX tarkvara tööd. Kui te ei
näe videoesitust, sulgege tulemüür või viirusetõrjeprogramm ning proovige uuesti.

3.3. Kasutamine Safari, Firefox, Google brauseriga

Valige “Server Push Mode” (Safari, Firefox, Google brauserite puhul), ning logige sisse.
See reziim ei toeta ActiveX programmi, seetõttu ei ole mõned funktsioonid kasutatavad,
nagu näiteks salvestamine, audio, rääkimisfunktsioon, kõlar, kiiruskontrolli riba, zoom jne.
Kui soovite eelpooltoodud funktsioone kasutada, kasutage palun IE brauserit.
Kasutajaliides näeb välja järgmine:
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3.4. Põhimenüü funktsioonid

Kasutage “ActiveX Mode” reziimi (IE brauserile):
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Joonis 3.8

Kaamera üles/alla ja paremale/vasakule
liigutamine töötab ainult PT funktsiooniga kaameratega. Käesolev mudel seda funktsiooni ei toeta!

Võimaldab sisselogimiste salvestamise. Kui online kasutaja klikib sellele nupule, salvestub
kasutaja IP aadress kaamera logifaili.
.

Kaamera vertikaalseks liigutamiseks (ainult vastava funktsiooniga kaamerad).

Kaamera horisontaalseks liigutamiseks (ainult vastava funktsiooniga kaamerad).

Pildi pööramine vertikaalseks.

Pildi pööramine horisontaalseks.

Kaamera eelseadistatud asend, töötab ainult vastava funktsiooniga
kaameratega (Mitte käesolev mudel)

Muudab OSD kirja värvi.

Muudab pildi sagedust.

Muudab pildi heledust.

Muudab pildi kontrasti.
Algseadistab kõik põhimenüü seaded tehase algseadeteks.

Suunab kaamera keskele
Suunab kaamera paremale/vasakule
Suunab kaamera üles/alla
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Avab kaamera salvestusfunktsioonide menüü.

Pildistab hetkel ekraanil oleva pildi ning salvestab selle arvuti kõvakettale.

Avab IP kaamera seadete menüü.

Valikus üksikkaamera pilt ekraanil, nelja või üheksa kaamera pilt korraga ekraanil.
Kasutatav mitme ühendatud kaamera korral (vt punkti 8.1.1- mitme kaamera
seaded).

3.5. Administraatori seaded

Logides IP kaamerasse administraatorina, saate kontrollida ja muuta kõiki kaamera seadeid.
Osasid funktsioone saab muuta ainult administraatorina, nagu näiteks:

Kaamera nime seaded: saate määrata soovitud nime.
Kellaaja ja kuupäeva seaded: aja määramine.
Kasutajate seaded: saate luua kuni kaheksa erinevat kasutajakontot, määrata nende
kasutajanimed, salasõnad, kasutajaõigused (administraator, kasutaja, külaline).
l Külaline: ainult vaatlus.
l Kasutaja: vaatlus, kaamera suuna muutmine, videoekraani heleduse, kontrasti ja

muude parameetrite muutmine.
l Administraator: seadme kõikide seadete kontrollimine.
UPnP seaded: IP kaamera seaded ligipääsuks üle interneti.
Device Firmware Upgrade: seadme tarkvarauuendused.
Restore factory settings: tehase algseadete taastamine.
Reboot the device: seadme restart.
Back: avab uuesti vaatlusmenüü.

3.5.1 Mitme seadme lisamine ja seaded
Kui kasutate samas võrgus mitut kaamerat, näete neid kõiki oma võrgunimekirjas. Samaaegselt

võib võrgus töötada kuni 4 seadet. Klikkige “second road equipment”, tehke topeltklikk valikul
“Current list of devices in the LAN” soovitud seadme nimel, host aadress ja Http port lahtrid
täidetakse automaatselt, sisestage korrektne kasutajanimi ning salasõna, seejärel klikkige “Add.”.
Kui soovite veel seadmeid lisada, korrake sama. Lõpetades vajutage “Settings” nupule.
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Joonis 3.9

Joonis 3.10

3.5.2 Võrguseaded
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Joonis 3.11
See osa on DHCP ja IP konfiguratsiooniks. Seadistades IP aadressi, sisestage vastavad subnet
mask, gateway, DNS server, Http port andmed.

3.5.3 Juhtmevaba LAN seaded

1. Kontrollige et teie ruuter on juhtmevaba ruuter.
2. Kontrollige et Wi-Fi antenn on paigaldatud.
3. Kontrollige kas ruuteri WLAN vajab võtit, vajadusel sisestage see.

4. Logige kaamerasse, klikkige                  >“Wireless Lan Settings”> ”Scan”, skanneerige kaks korda,
kui näete Wi-Fi signaale nimekirjas, valige see mida soovite kasutada.
5. Kui võtit ei vajata, klikkige  “Submit”, vajadusel sisestage võti, seejärel klikkige “Submit”.
6. Oodake umbes 30 sekundit kuni kaamera teeb restardi, seejärel ühendage võrgukaabel lahti.

Joonis 3.12



3.5.4 Dünaamilise DNS seaded

3.5.4.1 DDNS seaded:

(1): Klikkige         > “DDNS Service Settings”.
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Joonis 3.13

(2): Valige DDNS, valikus on 4 võimalust:

(1): Tootja DDNS: Tootja pakub vaba DDNS teenust: vipcam.org. Domeeni jaoks mis on tootja
poolt valmistatud, leiate andmed oma kaamera sildilt. Aadress : http://x1179.vipcam.org

Joonis 3.14
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(2): Teenusepakkuja DDNS: teenusepakkuja domeen, näiteks Dyndns, Oray, 3322
Kui soovite kasutada teenusepakkuja DDNSi, valige soovitud server, näiteks “3322.org”  või
“dyndns.org”, nagu allpool näidatud:

Joonis 3.15

Joonis 3.16
Peate eelnevalt registreerima kasutajakonto teenusepakkuja lehel, seejärel täitke vastavad
lahtrid.
Märkus: saate määrata vaid ühe DDNSi, näiteks, kui kasutate tootja DDNSi, ei saa te
samaaegselt kasutada teenusepakkuja DDNSi.

3.5.4.2 Pordi seaded:

1: Kaamera IP aadressi määramine

Kaamerale vaikimisi  määratud IP aadress on: Http://192.168.1.99:99 Võite seda
soovikohaselt muuta, näiteks: Muuda: 192.168.1.109:109. või 192.168.1.99:90 jne. Klikkige
“Apply”> täitke lahtrid kaamera kasutajanime ja salasõnaga > klikkige “OK”. Kaamera
teeb automaatse restardi umbes kolmekümne sekundi jooksul, peale seda on uus IP aadress
määratud.



Joonis 3.17
Kontrollige et “Subnet Mask”, “Gateway”, “DNS Server” oleksid samad mis ruuteril.

2: Pordi edastamine ruuterisse.

Kui pordi edastamine ruuterisse on korrektselt tehtud, töötab ka DDNS, ilma mitte. Kuna ruutereid
on väga palju erinevaid, on raske koostada samm-sammult juhendit kuidas seda teha, üldise
näitena toimige järgnevalt:

TP-LINK:
(1) Logige ruuterisse. Näiteks, levinud aadress on http://192.168.1.1
(2) Valige “Forwarding”, seejärel “Virtual Servers”

(3) Klikkige “Add New” nupule, avaneb järgnev aken:
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Sisestage teenuse port (mitte 80) ja kaamera IP aadress, seejärel klikkige
“Save”. Pordi IP aadress peab olema sama mis kaameral.

BELKIN:
(1) Logige ruuterisse.
(2) Valige “Firewall ”, seejärel “Virtual Servers”
(3) Sisestage port (mitte 80) ja IP aadress, seejärel klikkige “Save”.
Märkus: port ja IP aadress peavad olema samad kaameraga.

Joonis 3.18
DLINK:
(1) Logige ruuterisse.
(2) Valige “Advanced”, seejärel “Virtual Servers”
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(3) Sisestage port, IP aadress ja protokoll, seejärel klikkige “Save”.
Märkus: “public port” & “private port” peavad olema samad mis kaamera pordid,
määrake protokolliks “both”.

Joonis 3.19
Peale nende nelja sammu läbimist saate DDNSi vabalt kasutada, kontrollida kaamerast DDNSi
olekut nagu allpool näidatud ning saate DDNS lingi internetikasutuseks.

Valige: “Login”>” ”>”Device Info”:

Joonis 3.20
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3.5.4.3 DDNS registreerimine
Näidis: kasutades Dyndns internetilehekülge konto loomiseks
(http://www.dyndns.org / http://www.dyndns.com).

1: Avage aadress http://www.dyndns.com/ ning looge konto.

Joonis 3.21

2: Määrake kasutajanimi ja salasõna:

Joonis 3.22
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3: Umbes minuti pärast saadetakse teile e-mail DynDNS süsteemi poolt mis sisaldab
kinnituslinki (näiteks https://www.dyndns.com/confirm/create/ONMzltcCBk6mcHJI5MhVD0g)

)

Joonis 3.23

Joonis 3.24

4: Kui olete konto kinnitanud, logige sisse oma konto kasutamiseks. Valige “Add Host
Services” (joonis 3.25) ja avage “Add New Hostname” (joonis 3.26) lehekülg.

Joonis 3.25
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Joonis 3.26
5: “Add New Hostname” lehel:
1) Sisestage oma Hostname.
2) Valige Host IP aadress.
3) Klikkige “Use auto detected IP address xxx.xx.xx.xxx”. Seejärel klikkige

“Create Host”.

Joonis 3.27
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Joonis 3.28

Joonis 3.29

6: Nüüd on teil olemas Dynamic Domain Name (joonis 3. 30), mida saate kasutada DDNS
teenuse seadetes (vt punkt 3.5.5)

Märkus:
Kui kasutate dünaamilist IP aadressi, kontrollige et teil oleks arvutisse laetud ja installeeritud
DynDNSi “Update Client” programm.

Joonis 3.30
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3.5.5 E-maili ja FTP teenuse seaded

Joonis 3.31

See seade on vajalik alarmi funktsioonile, “sender” lahtrisse sisestage saatja e-mail,
1/2/3/4 sisestage vastuvõtjate e-maili aadressid.
SMTP serveri kohale sisestage saatja emaili SMTP server (näiteks kui saatja e-maili
aadress on abc@163.com, sisestage mail.163.com. Tavaliselt ei pea SMTP porti
muutma, see on eelmääratud 25, tehke selle alla linnuke ja sisestage SMTP
kasutajanimi ja salasõna (mõlemad saate e-maili teenuse pakkujalt).

FTP teenuse seadetes määrake parameetrid järgnevalt:

Joonis 3.32
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Ülalnäidatud seaded on sarnased mailiserveri seadetega, kui soovite alarmi
käivitumisel saada ka hetkesalvestust, määrake FTP server, FTP port, FTP
kasutaja, FTP salasõna, FTP upload directory, FTP reziim. FTP reziimil on kaks
valikuvõimalust: PORT ja POSV.

3.5.6. Alarmseaded

Nagu allpool näidatud, on võimalik valida kahe alarmreziimi vahel. Liikumisdetektorite
seadete menüü on näidatud järgneval joonisel. Vastavalt kasutajate soovile on
võimalik liikumisandurite tundlikkust muuta. Mida kõrgema numbri valite seda
madalam on andurite tundlikkus.
Teiseks valikuks on sisendalarm, mis käivitab alarmi andurite käivitumisel.

Alarmi le on võimalik valida üks kolmest tööreziimist:
-IO alarm: kaamera on ühendatud alarmboksiga läbi  GPIO, käivitub alarmsignaal.
-E-maili teel saadetav alarmteade: e-mail saadetakse koos alarmsalvestusega

eelnevalt määratud aadressile.

Joonis 3.33
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3.5.7 Salvestamine arvutisse
Saate valida failide salvestamise koha arvutis, samuti salvestuste mahu (MB), salvestuste

ajalise pikkuse (minutites), reserveeritud kõvakettaruumi (MB).

Joonis 3.34

3.5.8 Reset ja tarkvara uuendamine

Selles menüüs saate kaamera tarkvara uuendada, valikus seadme tarkvara uuendamine

ja seadme rakenduste tarkvara uuendamine .

Joonis 3.35
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3.5.8.1 Tehaseseadete taastamine

Näiteks salasõna unustamisel, võite taastada tehase algseaded. Selle seade valimisel
avaneb hüpikaken- klikkige “OK”. Seejärel oodake umbes üks minut kuni tehase algseaded
taastatakse.

Joonis 3.36

3.5.8.2 Seadme reboot

Klikkige “Reboot”, avaneb hüpikaken, klikkige “OK”, oodake minut ja saate taas seadet
kasutada nagu tavaliselt.

Joonis 3.37
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3.5.8.3 Alarm Log
Salvestab andmed alarmide käivitumise kohta.

3.5.8.4 Back

Kui olete kõik valitud seadistused sooritanud, klikkige “Back” et näha kaamera
videopilti.

Joonis 3.38

4 Garantii

Tavakasutuse puhul ilmnevad toote rikked garantiiaja jooksul parandatakse
tasuta. Garantiitingimused on järgnevad:

a) Toote tasuta hooldus kehtib üheaastase kasutusperioodi  jooksul.
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Kehtib rikete korral mis ei ole põhjustatud toote valestikasutamisest.
Garantiiperioodi lõppedes on seadme hooldusteenus tasuline.

b) Garantiiperioodi jooksul toote valestikasutamisest või muul põhjusel
põhjustatud rikete eemaldamise puhul on tasuline osade vahetus, hooldus on tasuta. .

c) Kui toode vajab hooldust, andke toode hooldusesse koos garantiikaardiga otse
tehasesse või kohalikule edasimüüjale.

d) Toote selleks volitamata isikute poolt osadeks lahti võtmine ja pitseri
rikkumine muudavad toote garantiikõlbmatuks.

e) Garantii alla ei kuulu tooted mida on modifitseeritud või  lisafunktsioonide
lisamisega muudetud.
Järgnevad juhtumid ei kuulu tasuta garantii alla:

a) Perioodiline kontroll või hooldus või normaalne kasutusest tingitud kulumine.
b) Toote rikkumine kukkumise, niiskuse või muud toote ebaõigest

kasutamisest ja hoiustamisest põhjustatud rikked.
c) Toote rikkumine tulekahjus, üleujutuses, välgutabamuses ja muudel loodusest

põhjustatud tingimustel.
d) Toote parandamisel selleks mitteautoriseeritud parandustöökodades või

isikute poolt.

Lisainfo edasimüüjalt ja ingliskeelsest kasutusjuhendist.

    TÄNAME TEID!


