Instalační diagram / Instalačný diagram
Dveře
Dvere

Samolepící
pásky

Vnitřní část
(monitor)
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Upozornění / Upozornenie
K nabíjení baterie používejte pouze originální příslušenství, které je součástí balení.
V opačném případě může dojít k trvalému poškození zařízení, vzniku požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.

Vnútorná časť
(monitor)

Na nabíjanie batérie používajte iba originálne príslušenstvo, ktoré je súčasťou balenia. V opačnom
prípade môže dôjsť k trvalému poškodeniu zariadenia, vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.

Montážní
deska

Samolepiace
pásky

FPC kabel neohýbejte či nepřekrucujte. Při manipulaci s konektorem buďte opatrní.

Montážna
doska

FPC kábel neohýbajte či neprekrúcajte. Pri manipulácii s konektorom buďte opatrní.

Vnější část
(kamera)
Vonkajšia časť
(kamera)

Otvor ve dveřích
Otvor vo dverách

FPC kabel

Otvorem ve dveřích opatrně
prostrčte FPC kabel.

Přitlačte kameru na dveře, aby došlo
k nalepení samolepících pásek.

Otvorom vo dverách opatrne
prestrčte FPC kábel.

Pritlačte kameru na dvere, aby došlo
k nalepenie samolepiacich pások.
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Nasaďte monitor na montážní desku.
Nasaďte monitor na montážnu dosku.

FPC kábel

Šrouby

Netlačte na objektív kamery alebo PIR pohybový senzor.

Pritlačte monitor proti montážnej
doske a potom ho posuňte smerom
nadol.

Neinštalujte zariadenie v prostredí s vysokými teplotami, vlhkosťou, prašnosťou alebo inými
nepriaznivými podmienkami. V opačnom prípade môže dôjsť k skráteniu jeho životnosti.

Skrutky

50%

Obsah balení / Obsah balenia
Součást / Súčasť
Vnitřní část (monitor) / Vnútorná časť (monitor)
Venkovní část (kamera) / Vonkajšia časť (kamera)
Montážní deska / Montážna doska
Síťový USB adaptér / Sieťový USB adaptér
Micro USB kabel (3 m) / Micro USB kábel (3 m)
Šrouby (35 mm, 65 mm) / Skrutky (35 mm, 65 mm)

Zástupce pro východní Evropu a
autorizovaný distributor pro Českou a
Slovenskou republiku je společnost:
Zástupca pre východnú Európu a autorizovaný
distribútor pre Českú a Slovenskú republiku je
spoločnosť:

Počet ks
1
1
1
1
1
2+2

Přidržte montážní desku vyznačenou
šipkou (UP) směrem nahoru a
provlečte otvorem uprostřed FPC
kabel.
Podržte montážnu dosku vyznačenú
šípkou (UP) smerom nahor a
prevlečte otvorom uprostred FPC
kábel.

Šrouby v kameře provlečte širší částí
otvorů v montážní desce a přitlačte ji
ke dveřím.
Skrutky v kamere prevlečte širšou
častou otvorov v montážnej doske a
pritlačte ju k dverám.

Zobrazení data /
Zobrazenie
dátumu

2018-02 Mon

01

Displej:
Displej:

2
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Napájení:
Napájanie:

Pohotovostní režim:
Pohotovostný režim:

Interní paměť:
Interná pamäť:

Externí paměť:
Externá pamäť:

Wi-Fi:
Wi-Fi:

Mobilní aplikace:
Mobilná aplikácia:

Šířka dveří:
Podle tloušťky dvěří vyberte šrouby
o vhodné délce a částečně je
zašroubujte do otvorů v zadní části
kamery.
Podľa hrúbky dverí vyberte skrutky
o vhodnej dĺžke a čiastočne ich
zaskrutkujte do otvorov v zadnej
časti kamery.

Odstraňte ochranné fólie
ze samolepících pásek.
Odstráňte ochranné fólie
zo samolepiacich pások.

Šírka dverí:

Posuňte montážní desku směrem
doleva tak, aby byly šrouby v užší
části otvorů a šroubovákem je
utáhněte.
Posuňte montážnu dosku smerom
doľava tak, aby boli skrutky v užšej
časti otvorov a skrutkovačom ich
utiahnite.

USB port
USB port

Tlačítko zvonku
Tlačidlo zvončeka

Ovládací
tlačítka
Ovládacie
tlačidlá

OK

Tlačítko
reset
Tlačidlo
reset

ok

LCD, 2.8‘‘, rozlíšenie 320 x 240

Lithiová baterie 3.7 V DC, 3 800 mAh

Lítiová batéria 3.7 V DC, 3 800 mAh

Až 30 dní

Ovládání zařízení / Ovládanie zariadenia

Až 30 dní

2 GB

Navigace nahoru v menu / Navigácia hore v menu

2 GB

Tlačítko náhledu, pořízení snímku /
Tlačidlo náhľadu, vytvorenia snímky

Podpora MicroSD karet (až 32 GB)

Podpora MicroSD kariet (až 32 GB)

IEEE802.11 b/g/n 2.4 GHz

IEEE802.11 b/g/n 2.4 GHz

Android verze 4.4 a vyšší, iOS 8.0 a vyšší
Android verze 4.4 a vyšší, iOS 8.0 a vyšší

35 až 110 mm

ok

Zpět / Späť

35 až 110 mm

Opatrne pripojte FPC kábel ku
konektoru monitora tak, aby
smeroval k hornej časti monitora.

Hmotnost (monitor / kamera):

135 g / 105 g

Farba:

Aplikácia Eques
pre iOS

0.3 MPx CMOS, uhol záberu 120°

110 x 79 x 18 mm / 60 x 60 x 18 mm

Barva:

Aplikácia Eques
pre Android

LCD, 2.8‘‘, rozlišení 320 x 240

Rozměry (monitor / kamera):
Hmotnosť (monitor / kamera):

Aplikace Eques
pro iOS

0.3 MPx CMOS, úhel záběru 120°

Průměr otvoru pro montáž:
Rozmery (monitor / kamera):

LCD displej
LCD displej

Reproduktor
Reproduktor

Objektiv
Objektív

Mikrofon
Mikrofón

Opatrně připojte FPC kabel ke
konektoru monitoru tak, aby
směřoval k horní části monitoru.

Priemer otvoru pre montáž:

SD slot
SD slot

PIR pohybový senzor
PIR pohybový senzor

Aplikace Eques
pro Android

Volby hlavního
menu / Voľby
hlavného menu

Technická specifikace / Technická špecifikácia
Kamera:

1

Gallery

Indikátory Wi-Fi
a stavu baterie /
Indikátory Wi-Fi
a stavu batérie

Aktuálně vybraná volba / Aktuálne vybratá voľba

Kamera:

Instalace / Inštalácia

SAFE HOME europe s.r.o.
Havlíčkova 1113/47, 750 02 Přerov, ČR
Tel: +420 581 222 262
info@equeshome.eu

www.equeshome.eu

08:01

Neinstalujte zařízení v prostředí s vysokými teplotami, vlhkostí, prašností nebo jinými
nepříznivými podmínkami. V opačném případě může dojít ke zkrácení jeho životnosti.

Popis zařízení / Popis zariadenia

Popis displeje / Popis displeja

Zobrazení času /
Zobrazenie času

Netlačte na objektiv kamery nebo PIR pohybový senzor.

Přitlačte monitor proti montážní
desce a poté ho posuňte směrem
dolů.

Digitálne dverné Wi-Fi kukátko
VEIU mini (model A21CP-EU)

Potvrzení / Potvrdenie

Uživatelská příručka

12 až 58 mm

12 až 58 mm

110 x 79 x 18 mm / 60 x 60 x 18 mm
135 g / 105 g

Navigace dolů v menu / Navigácia nadol v menu

Copper (meď) + černá

Copper (meď) + čierna

Digitální dveřní Wi-Fi kukátko
VEIU mini (model A21CP-EU)

Přidržením tlačítka
Pridržaním

po dobu 3 sekund je možné zařízení vypnout či zapnout.

tlačidla na 3 sekundy je možné zariadenie vypnúť či zapnúť.

Používateľská príručka

Popis menu zařízení / Popis menu zariadenia
1. Detection Settings - Nastavení detekce / Nastavenie detekcie
PIR Detection - Povolení (Open) nebo zakázání (Turn off) PIR detekce pohybu.
/ Povolenie (Open) alebo zakázanie (Turn off) PIR detekcie pohybu.
Auto-alarm Time - Nastavení časové prodlevy mezi poplachy na dobu 1, 3, 5,
10, 15 nebo 20 sekund. / Nastavenie časového oneskorenia medzi poplachmi
na dobu 1, 3, 5, 10, 15 alebo 20 sekúnd.
Detection Sensitivity - Nastavení citlivosti PIR detekce pohybu na vysokou
(High) nebo nízkou (Low) úroveň. / Nastavenie citlivosti PIR detekcie pohybu
na vysokú (High) alebo nízku (Low) úroveň.
Auto-alarm Ringtone - Volba tónu při detekci pohybu. POZNÁMKA: Volba
„Mute“ = bez tónu. / Voľba tónu pri detekcii pohybu. POZNÁMKA: Voľba
„Mute“ = bez tónu.
Auto-alarm Volume - Nastavení hlasitosti tónu při detekci pohybu.
/ Nastavenie hlasitosti tónu pri detekcii pohybu.
Detection Record Format
Burst Mode - Pořízení snímku (Photo) nebo video záznamu (Video) při
detekci pohybu. / Vytvorenie snímky (Photo) alebo video záznamu (Video)
pri detekcii pohybu.
Burst Shooting Number Settings - Nastavení počtu pořízených snímků.
V režimu video není funkce dostupná. / Nastavenie počtu vytvorených
snímkov. V režime video nie je funkcia dostupná.
2. Gallery - Prohlížení pořízených záznamů / Prezeranie zhotovených
záznamov.
Záznamy jsou v galerii uloženy ve složkách pojmenovaných dle data pořízení
ve formátu RRRR-MM-DD (RRRR - rok, MM - měsíc, DD - den). Záznamy
ve složce pojmenované „Doorbell“ jsou pořízeny po stisknutí tlačítka zvonku.
Záznamy ve složce „Snapshot“ jsou pořízeny manuálně po stisknutí tlačítka pro
náhled. Uložené snímky jsou ve formátu JPEG (.jpg), video záznamy ve formátu
AVI (.avi).
Vybraný záznam lze otevřít stisknutím tlačítka----, mezi záznamy je možné v
celoobrazovkovém režimu tlačítky--------přepínat. Přidržením tlačítka ---nebo---při prohlížení souborů či složek dojde k zobrazení zaškrtávacího políčka, které
lze stisknutím tlačítka ---u vybrané složky označit. Stisknutím tlačítka ---je
následně možné výběrem volby „Confirm“ záznam či složku vymazat, volbou
„Cancel“ operaci zrušit, případně volbou „Transfer to MicroSD card“ přesunout
na paměťovou kartu (externí paměť).
Záznamy sú v galérii uložené v zložkách pomenovaných podľa dátumu uloženia
vo formáte RRRR-MM-DD (RRRR - rok, MM - mesiac, DD - deň). Záznamy
v zložke pomenovanej „Doorbell“ boli obstarané po stlačení tlačidla zvončeka.
Záznamy v zložke "Snapshot" sú potom urobené manuálne po stlačení tlačidla
pre náhľad. Uložené snímky sú vo formáte JPEG (.jpg), video záznamy
vo formáte AVI (.avi).
Vybraný záznam možno otvoriť stlačením tlačidla ---, medzi záznamami je
možne v celoobrazovkovom režime tlačidlami ---- prepínať. Pridržaním
tlačidla----alebo-----pri prezeraní súborov či zložiek dôjde k zobrazeniu
zaškrtávacieho políčka, ktoré možno stlačením tlačidla ---u vybranej zložky
označiť. Stlačením tlačidla----je následne možné výberom voľby „Confirm“
záznam či zložku vymazať, voľbou „Cancel“ operáciu zrušiť, prípadne voľbou
„Transfer to MicroSD card“ presunúť na pamäťovú kartu (externá pamäť).
3. System Settings - Systémové nastavení / Systémové nastavenia
Display - Nastavení parametrů displeje. / Nastavenie parametrov displeja.
Brightness - Nastavení jasu displeje. / Nastavenie jasu displeja.
Timeout - Nastavení doby podsvícení displeje. / Nastavenie doby
podsvietenia displeja.
Desktop Wallpaper - Volba obrázku pozadí displeje. / Voľba obrázka pozadia
displeja.
Camera Settings - Nastavení parametrů kamery. / Nastavenie parametrov
kamery.
Night Vision Sensitivity - Nastavení citlivosti IR nočního přísvitu - nízká
(Low), střední (Medium) nebo vysoká (High). POZNÁMKA: Nízkou úroveň
vyberte při použití v temném prostředí ve dne. / Nastavenie citlivosti IR
nočného prísvitu - nízka (Low), stredná (Medium) alebo vysoká (High).
POZNÁMKA: Nízku úroven vyberte pri použití v temnom prostredí vo dne.
Light Source Frequency - Nastavení frekvence snímání kamery
(PAL = 50 Hz, NTSC = 60 Hz) pro potlačení pruhů v obraze. / Nastavenie
frekvencie snímania kamery (PAL = 50 Hz, NTSC = 60 Hz) pre potlačenie
pruhov v obraze.

Exposure (Low, High) - Nastavení expozice obrazu - nízká (Low) nebo
vysoká (High). POZNÁMKA: Vysokou úroveň vyberte při použití ve světlém
prostředí ve dne. / Nastavenie expozície obrazu - nízka (Low) alebo vysoká
(High). POZNÁMKA: Vysokú úroveň vyberte pri použití vo svetlom prostredí
vo dne.
Scan the QR Code - Načtení QR kódu při spárování s mobilním zařízením.
/ Načítanie QR kódu pri spárovaní s mobilným zariadením.
Doorbell Settings - Nastavení vyzvánění po stisknutí tlačítka zvonku.
/ Nastavenie zvonenia po stlačení tlačidla zvončeka.
Ringtone - Volba vyzváněcího tónu. / Voľba vyzváňacieho tónu.
Volume - Nastavení hlasitosti vyzváněcího tónu. / Nastavenie hlasitosti.
vyzváňacieho tónu.
Motion Triggered Doorbell Light - Povolení (Open) nebo zakázání (Turn off)
funkce aktivace podsvícení tlačítka zvonku při detekci pohybu. / Povolenie
(Open) alebo zakázanie (Turn off) funkcie aktivácie podsvietenia tlačidla
zvončeka pri detekcii pohybu.
Sleep Mode - Povolení (Turn on) nebo zakázání (Turn off) režimu spánku
(úspora energie dočasným odpojením od Wi-Fi). / Povolenie (Turn on) alebo
zakázanie (Turn off) režimu spánku (úspora energie dočasným odpojením
od Wi-Fi).
Sleeping Time - Nastavení časového intervalu režimu spánku. / Nastavenie
časového intervalu režimu spánku.
Wi-Fi Keep Time - Nastavení časového intervalu pro obnovení režimu spánku
po detekci pohybu nebo stisknutí tlačítka zvonku. / Nastavenie časového
intervalu pre obnovenie režimu spánku po detekcii pohybu alebo stlačení
tlačidla zvončeka.
Date and Time - Nastavení systémového data a času. / Nastavenie
systémového dátumu a času.
Get the Network Time - Automatické nastavení data a času dle sítě internet.
/ Automatické nastavenie dátumu a času podľa siete internet.
Set Time - Nastavení systémového času. / Nastavenie systémového času.
Set Date - Nastavení systémového data. / Nastavenie systémového dátumu.
Select Time Zone - Volba časového pásma. / Voľba časového pásma.
Language - Nastavení jazyka menu. POZNÁMKA: Může se lišit v závislosti
na verzi firmware zařízení. / Nastavenie jazyka menu. POZNÁMKA: Môže sa
líšiť v závislosti od verzie firmware zariadenia.
Wi-Fi Networks - Zobrazení SSID aktuálně připojené Wi-Fi sítě. / Zobrazenie
SSID aktuálně pripojené Wi-Fi siete.
Storage - Správa interní a externí paměťi. / Správa internej a externej pamäti.
Local Memory - Informace o interní paměti („Total space“ = celková kapacita,
„Available Space“ = dostupná kapacita). / Informácie o internej pamäti („Total
Space“ = celková kapacita, „Available Space“ = dostupná kapacita).
MicroSD Card - Informace o externí paměti. Volbou „Format Memory Card“ je
možné paměťovou kartu naformátovat. Proces volbou „Confirm“ potvrďte nebo
volbou „Cancel“ přerušte. / Informácie o externej pamäti. Voľbou „Format
Memory Card“ je možné pamäťovú kartu naformátovať. Proces voľbou
„Confirm“ potvrďte alebo voľbou „Cancel“ prerušte.
Restore Factory Settings - Obnovení zařízení do továrního nastavení.
/ Obnovenie zariadenia do továrenského nastavenia.
Software version - Informace o firmware zařízení. / Informácie o firmware
zariadení.

Obsluha zařízení / Obsluha zariadenia
Při vkládání MicroSD karty dodržte orientaci
naznačenou na obrázku. Kartu lehce zatlačte
dovnitř SD slotu, aby došlo k zajištění vnitřního
mechanismu. Při vyjímání karty ji opět lehce
zatlačte směrem dovnitř a po uvolnění
mechanismu ji vytáhněte.
Pri vkladaní MicroSD karty dodržte orientáciu
naznačenú na obrázku. Kartu jemne zatlačte
dovnútra SD slotu, aby došlo k zaisteniu
vnútorného mechanizmu. Pri vyberaní karty ju
opäť ľahko zatlačte smerom dovnútra a
po uvoľnení mechanizmu ju vytiahnite.
Naznačenou orientaci dodržujte rovněž při nabíjení baterie zařízení pomocí
dodávaného příslušenství (síťový USB adaptér a USB kabel).
Naznačenú
orientáciu dodržujte takisto pri nabíjaní batérie zariadenia pomocou
OK
dodávaného príslušenstva (sieťový USB adaptér a USB kábel).

Spárování zařízení s mobilní aplikací /
Spárovanie zariadenia s mobilnou aplikáciou
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Obr. 1 - Přihlášení nebo registrace
uživatele / Prihlásenie alebo
registrácia používateľa

Obr. 2 - Registrační formulář
uživatele / Registračný formulár
používateľa

Obr. 5 - Načtení QR kódu
kukátkem / Načítanie QR kódu
kukátkom

Obr. 6 - Rozhraní spárovaného
zařízení / Rozhranie spárovaného
zariadenia

POZNÁMKA: Před spárováním zařízení s mobilní aplikací musí být zařízení připojeno
k Wi-Fi síti.
Po stažení a instalaci aplikace Eques ji spusťte (Obr. 1). Volbou „Sign up“  přejděte k registraci
uživatele (Obr. 2). Pokud jste se již dříve registrovali, zadejte své uživatelské jméno do pole
„Username“, heslo do pole „Password“ a stisknutím tlačítka „Sign up“  se přihlaste.
Při registraci do pole „Username“ vyplňte uživatelské jméno, do pole „Email Address“ email,
do následujících 2 polí „Password“ heslo, do pole „Code“ opište vygenerovaný kód a tlačítkem
„Sign up“  registrační formulář odešlete. Z následující nabídky (Obr. 3) vyberte typ zařízení
VEIU  pro spárování. Dále vyberte požadovanou Wi-Fi síť v dosahu nebo manuálně zadejte
její SSID název do pole „Wi-Fi Name“ a heslo do pole „Wi-Fi Password“ . Na displeji mobilního
zařízení poté dojde k zobrazení vygenerovaného QR kódu pro spárování (Obr. 5). V menu
„System Settings“ vyberte možnost „Scan the QR Code“ a načtěte QR kód na displeji mobilního
zařízení pomocí kamery kukátka. Po úspěšném načtení QR kódu kukátkem se ozve krátký
zvukový signál a poté stiskněte tlačítko „Next“ . Po úspěšném spárování se na displeji
mobilního zařízení zobrazí potvrzení. Následně dojde k zobrazení rozhraní spárovaného
zařízení s aplikací (Obr. 6). Stisknutím tlačítka v levém horním rohu aplikace  dojde
k zobrazení hlavního menu aplikace (Obr. 7). V menu se dá výběrem volby „Add Device“
spárovat aplikaci s dalším zařízením, volbou „Help“ nahlédnout do nápovědy či volbou „APP
Settings“ upravit nastavení aplikace. Stisknutím tlačítka v pravém horním rohu aplikace  dojde
k zobrazení menu nastavení spárovaného zařízení (Obr. 8).
POZNÁMKA: Pred spárovaním zariadenia s mobilnou aplikáciou musí byť zariadenie
pripojené k Wi-Fi sieti.
Po stiahnutí a inštalácii aplikácie Eques ju spustite (Obr. 1). Voľbou "Sign up"  prejdite
k registrácii používateľa (Obr. 2). Ak ste sa už predtým zaregistrovali, zadajte svoje užívateľské
meno do poľa „Username“, heslo do poľa „Password“ a stlačením tlačidla „Sign up“  sa
prihláste. Pri registrácii do poľa „Username“ vyplňte používateľské meno, do poľa "Email
Address" email, do nasledujúcich 2 polí „Password“ heslo, do poľa „Code“ opíšte vygenerovaný
kód a tlačidlom „Sign up“  registračný formulár odošlite. Z nasledujúcej ponuky (Obr. 3)
vyberte typ zariadenia VEIU  pre spárovanie. Ďalej vyberte požadovanú Wi-Fi sieť v dosahu
alebo manuálne zadajte jej SSID názov do poľa „Wi-Fi Name“ a heslo do poľa „Wi-Fi Password“
. Na displeji mobilného zariadenia potom dôjde k zobrazeniu vygenerovaného QR kódu pre
spárovanie (Obr. 5). V menu „System Settings“ vyberte „Scan the QR Code“ a načítajte QR kód
na displeji mobilného zariadenia pomocou kamery kukátka. Po úspešnom načítaní QR kódu
kukátkom sa ozve krátky zvukový signál a stlačte tlačidlo „Next“ . Po úspešnom spárovani sa
na displeji mobilného zariadenia zobrazí potvrdenie. Následne dôjde k zobrazeniu rozhrania
spárovaného zariadenia s aplikáciou (Obr. 6). Stlačením tlačidla v ľavom hornom rohu aplikácie
 v dôjde k zobrazeniu hlavného menu aplikácie (Obr. 7). V menu sa dá výberom voľby „Add
Device“ spárovať aplikáciu s ďalším zariadením, voľbou „Help“ nahliadnuť do nápovedy či
voľbou „APP Settings“ upraviť nastavenie aplikácie. Stlačením tlačidla v pravom hornom rohu
aplikácie  dôjde k zobrazeniu menu nastavenie spárovaného zariadenia (Obr. 8).
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Obr. 3 - Volba typu zařízení pro
spárování / Voľba typu zariadenia
pre spárovanie

Obr. 4 - Zadání údajů pro
připojení k Wi-Fi síti / Zadanie
údajov pre pripojenie k Wi-Fi sieti

Obr. 7 - Hlavní menu mobilní
aplikace / Hlavné menu mobilnej
aplikácie

Obr. 8 - Nastavení spárovaného
zařízení / Nastavenie
spárovaného zariadenia

Záruka: SAFE HOME europe s.r.o. jakožto dodavatel ručí původnímu kupujícímu, že tento
výrobek bude při normálním používání a provozu bez jakýchkoliv vad materiálu a provedení, a
to po dobu dvou (2) let ode dne prodeje. Povinnost dodavatele se na základě této záruky
omezuje na výměnu výrobku. Oprava výrobku či jeho výměna za opravený výrobek je
na rozhodnutí dodavatele. Tato záruka pozbývá platnosti, jestliže byl výrobek poškozen
náhodně, přepravou nebo manipulací, nevhodným užíváním, údržbou či manipulací, živelnou
pohromou jako je požár, povodeň, vichřice, zemětřesení nebo blesk, z příčin neovlivnitelných ze
strany SAFE HOME europe s.r.o., jako jsou vysoké napětí, mechanický náraz nebo zalití vodou,
poškození nesprávným zapojením, úpravami, modifikacemi nebo cizími předměty, poškozením
způsobeným periferiemi (mimo dodávaných SAFE HOME europe s.r.o.), poškození provozem
v nesprávném pracovním prostředí, poškození způsobené použitím výrobku pro jiné účely, než
pro které byl navržen, poškození nesprávnou údržbou nebo jiným způsobem, který není
důsledkem vady materiálu či provedení. Tato záruka se vztahuje pouze k původnímu
spotřebiteli, jenž si koupil tento výrobek.
Omezení platnosti záruky: Jakékoliv implicitní záruky vyvstávající z tohoto prodeje, včetně, ale
nikoliv výlučně implicitních záruk týkajících se popisu, prodejnosti a vhodnosti k tomu, kterému
účelu, jsou omezeny na dobu platnosti této záruky. Dodavatel nebo jakákoliv jeho mateřská,
vedlejší společnost či náš obchodní zástupce nebo distributor za žádných okolností neodpovídá
za ztrátu funkčnosti tohoto výrobku ani za žádnou nepřímou, zvláštní, nahodilou či následnou
škodu, či za náklady nebo výlohy, které si přivodil spotřebitel nebo kterýkoliv jiný uživatel tohoto
výrobku, ať již z důvodu porušení smlouvy, nedbalosti, striktní odpovědnosti za delikt, či z jiných
důvodů. Dodavatel nebo jakákoliv jeho mateřská, vedlejší společnost či náš obchodní zástupce
nebo distributor neodpovídá za případné zranění osob, škodu na majetku či za jinou speciální,
vedlejší, náhodnou či následnou škodu, která by vznikla v důsledku vloupání, napadení
zabezpečeného objektu či osoby, úniku plynu, požáru či exploze. Tato záruka nemá žádný vliv
na vaše zákonná práva.
Plnění záruky: Během výše uvedené doby platnosti záruky bude váš výrobek opraven nebo
vyměněn za srovnatelný výrobek, bude-li defektní výrobek zaslán zpět do jeho místa nákupu

spolu s dokladem o datu zakoupení, s předem uhrazeným poštovným. Spolu s výrobkem
zašlete prosím i stručný popis závady, kterou na produktu shledáváte. Všichni autorizovaní
distributoři a dealeři se musí řídit postupy určenými k řešení případných reklamací a záruky.
Každý, kdo vrací zboží zpět do oddělení servisu, musí napřed získat tzv. autorizační číslo.
Nebude akceptováno žádné navrácené zboží, kterému nejprve nebylo přiděleno autorizační
číslo. Výrobky, které SAFE HOME europe s.r.o. určí jako neopravitelné, budou vyměněny
za podobný výrobek dostupný v době výměny a v jeho současné tržní ceně. Na náhradní
výrobek se bude vztahovat záruka po zbývající dobu platnosti původní záruky prodloužené
o dobu trvání reklamačního řízení.
Důležité upozornění: Instalace zařízení by měla provádět osoba způsobilá. Za žádných
okolností se zařízení nepokoušejte sami opravovat. Nezodpovídáme za škody způsobené
nesprávným používáním výrobku nebo použitím jiných než předepsaných baterií. V takovém
případě výrobek ztrácí záruku. Neoprávněným zásahem do zařízení pozbývá záruka platnosti.
Toto zařízení nenahrazuje majetkové, úrazové, životní či jakékoliv jiné pojištění. Záruka na
baterie je dva (2) roky a nevztahuje se na pokles kapacity, který je způsoben běžným užíváním.
Záruční servis: Ve většině případů je nejrychlejším způsobem výměny vašeho bezpečnostního
zařízení jeho vrácení prodejci v místě původního nákupu. Další informace obdržíte na naší
zákaznické lince: +420 581 222 262 (pondělí až pátek, od 9 do 16 hodin).
Záruka: SAFE HOME europe s.r.o. ako dodávateľ ručí pôvodnému kupujúcemu, že tento
výrobok bude pri normálním používaní a prevádzke bez akýchkoľvek chýb materiálu a
prevedení, a to po dobu dvoch (2) rokov odo dňa predaja. Povinnosť dodávateľa sa na základe
tejto záruky obmedzuje na výmenu výrobku. Oprava výrobku či jeho výmena za nový výrobok je
na rozhodnutí dodávateľa. Táto záruka stráca platnosť, ak bol výrobok poškodený náhodne,
prepravou alebo manipuláciou, nevhodným používaním, údržbou či manipuláciou, živelnou
pohromou ako je požiar, povodeň, víchrica, zemetrasenie alebo blesk, z príčin
neovplyvniteľných zo strany SAFE HOME europe s.r.o., ako sú vysoké napätie, mechanický
náraz alebo zaliatie vodou, poškodenie nesprávnym zapojením, úpravami, modifikáciami alebo
cudzími predmetmi, poškodením spôsobeným perifériami (mimo dodávaných SAFE HOME
europe s.r.o.) poškodenie prevádzkou v nesprávnom pracovnom prostredí, poškodenie
spôsobené použitím výrobku na iné účely, než na ktoré bol navrhnutý, poškodenia nesprávnou
údržbou alebo iným spôsobom, ktorý nie je dôsledkom vady materiálu či prevedenia. Táto
záruka sa vzťahuje len k pôvodnému spotrebiteľovi, ktorý si kúpil tento výrobok.
Obmedzenie platnosti záruky: Akékoľvek implicitné záruky vyplývajúce z tohto predaja,
vrátane, ale nie výlučne, implicitných záruk týkajúcich sa popisu, predajnosti a vhodnosti k tomu,
ktorému účelu, sú obmedzené na dobu platnosti tejto záruky. Dodávateľ alebo akákoľvek jeho
materská, vedľajšia spoločnosť či náš obchodný zástupca alebo distribútor za žiadnych
okolností nezodpovedá za stratu funkčnosti tohto výrobku ani za žiadnu nepriamu, zvláštnu,
náhodnú, následnú škodu, či za výdavky alebo náklady, ktoré si privodil spotrebiteľ alebo
ktorýkoľvek iný používateľ tohto výrobku, či už z dôvodu porušenie zmluvy, nedbanlivosti,
prísnej zodpovednosti za delikt, či z iných dôvodov. Dodávateľ alebo akákoľvek jeho materská,
vedľajšia spoločnosť či náš obchodný zástupca alebo distribútor nezodpovedá za prípadné
zranenia osôb, škodu na majetku či za inú špeciálne, vedľajšie, náhodnú či následnú škodu,
ktorá by vznikla v dôsledku vlámaniu, napadnutie zabezpečeného objektu či osoby, úniku plynu,
požiaru alebo výbuchu. Táto záruka nemá žiadny vplyv na vaše zákonné práva.
Plnenie záruky: Počas vyššie uvedenej doby platnosti záruky bude váš výrobok opravený
alebo vymenený za porovnateľný výrobok, ak bude defektný výrobok zaslaný späť do jeho
miesta nákupu spolu s dokladom s dátumom zakúpenia, s vopred zaplateným poštovným.
Spolu s výrobkom pošlite prosím aj stručný popis závady, ktorá je na produkte. Všetci
autorizovaní distribútori a dealeri sa musí riadiť postupmi určenými na riešenie prípadných
reklamácií a zárukmi. Každý, kto vracia tovar späť do oddelenia servisu, musí napred získať tzv.
autorizačné číslo. Nebude akceptovaný žiadny navrátený tovar, ktorému najprv nebolo
pridelené autorizačné číslo. Výrobky, ktoré SAFE HOME europe s.r.o. určí ako neopraviteľné,
budú vymenené za podobný výrobok dostupný v čase výmeny a v jeho súčasnej trhovej cene.
Na náhradný výrobok sa bude vzťahovať záruka po zvyšok platnosti pôvodnej záruky predĺženej
o dobu trvania reklamačného konania.
Dôležité upozornenie: Inštaláciu zariadenia by mala vykonávať osoba spôsobilá. Za žiadnych
okolností sa zariadenie nepokúšajte sami opravovať. Nezodpovedáme za škody spôsobené
nesprávnym používaním výrobku, alebo použitím iných ako predpísaných batérií. V takomto
prípade výrobok stráca záruku. Neoprávneným zásahom do zariadenia záruka stráca platnosť.
Toto zariadenie nenahrádza majetkové, úrazové, životné či akejkoľvek iné poistenie. Záruka na
batérie je dva (2) roky a nevzťahuje sa na pokles kapacity, ktorý je spôsobený bežným
používaním.
Záručný servis: Vo väčšine prípadov je najrýchlejším spôsobom výmeny vášho
bezpečnostného zariadenia jeho vrátenie predajcovi v mieste pôvodného nákupu. Ďalšie
informácie dostanete na našej zákazníckej linke: +420 581 222 262 (pondelok až piatok, od 9
do 16 hodín).

