Digitálny Videorekordér

Užívateľská príručka (verzia 1.2)

Pred zapnutím zariadenia si prečítajte túto užívateľskú
príručku. Užívatelia z bezpečnostných dôvodov sú
upozornení, aby používali zariadenie v súlade s touto
užívateľskou príručkou.

POZNÁMKA

OBSAH

Pred zapnutím zariadenia si prečítajte užívateľskú príručku. Z bezpečnostných dôvodov sú užívatelia
upozornení, aby používali zariadenie v súlade s touto užívateľskou príručkou.
Toto zariadenie je používané ako obrazový záznam, ktorý napomáha pri skúmaní dôvodov kolízií, vplyvu a
náhlych nehôd spôsobených zrýchlením pomocou video/hlasového záznamu, a uloženia GPS polohy.
Pomocou príslušného softvéru v PC môže užívateľ prehrávať zaznamenané zábery.
[Funkcia nepretržitého nahrávania]
Toto zariadenie umožňuje nepretržité ukladanie predných video záznamov, hlasu, GSP polohy a časových
informácií na SD kartu. Ak množstvo nahrávaných dát prekročí kapacitu SD pamäti, budú staršie súbory
automaticky prepísané.
[Funkcia náhodného nahrávania]
Ak impulz snímaný pomocou G-senzora prekročí určitú hranicu, alebo užívateľ stlačí núdzové tlačidlo
nahrávania, video súbor obsahujúci 1 alebo 2 minúty z udalosti bude automaticky uložený a premiestnený
do priečinka EVENT MOVIE.

[Funkcia prehrávania videa, hlasových záznamov a analýza]
Užívateľ môže prehrať nahrané video a informácie, pomocou softvéru dodávaného s výrobkom a ľahko
analyzovať rýchlosť, súradnice, čas a GPS polohu. Nahrané video súbory môžu byť prehrávané v rozlíšení
640x480 pixelov.
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Bezpečnostné upozornenie
Toto zariadenie je navrhnuté a vyrobené pre nahrávanie predného videa/zvuku a zadného videa. Avšak nevieme
zaručiť, že toto zariadenie zaznamená v akejkoľvek situácii všetky videa/zvuky . Za akékoľvek škody spôsobené
stratou dát či poškodením zariadenia nenesieme žiadnu zodpovednosť. Táto kapitola obsahuje informácie o
prevencii pred poškodením majetku a iných ťažkostiach. Je potrebné si tieto informácie prečítať pred aktiváciou
zariadenia, tak aby bolo zabezpečené jeho správne užívanie v súlade s dole uvedenými pokynmi.
Pri čistení vnútrajška vozidla alebo
zariadenia nepoužívajte vodu alebo
prchavé chemikálie. Tie môžu
zvýšiť riziko poškodenia zariadenia,
požiar alebo elektrický skrat.

Zabráňte prudkým nárazom alebo
ponoreniu zariadenia do neznámej
látky. Tieto môžu zvýšiť riziko
poškodenia zariadenia, požiar
alebo elektrický skrat.

Iba počas bežných podmienok môže
užívateľ získať riadny video záznam.
Ak je užívateľ v tuneli alebo šoféruje v
noci, nemusí video záznam pracovať
správne. Intenzívne podsvietenie
môže taktiež ovplyvniť kvalitu
video obrazu.

Zariadenie svojvoľne
nepremiestňujte.
Premiestnenie
zariadenia môže spôsobiť chybu v
GPS komunikácii.

Prenechajte všetky opravy
kvalifikovanému servisnému
personálu. Za akékoľvek škody alebo
problémy spôsobené ľubovoľnou
opravou alebo úpravou zariadenia
nenesieme žiadnu zodpovednosť.

Tónované okná môžu tiež ovplyvniť
kvalitu obrazu. Užívatelia by mali
skontrolovať zaznamenanú snímku
pred používaním zariadenia, v
prípade že ich vozidlá majú
tónované okná.

Počas jazdy so zariadením
nemanipulujte, alebo sa ho
nepokúšajte umiestniť.
Zvyšuje sa riziko dopravných
nehôd.

Zabezpečte dostatočný výhľad ako
pre prednú tak aj pre zadnú
parkovaciu kameru. Dotyk s cudzím
materiálom alebo zakrytie objektívu
môže spôsobiť skreslený video
záznam.

Skontrolujte kapacitu SD karty a
neprekračujte limit zaznamenaných
súborov. V opačnom prípade nemusí
byť video záznam uložený, aj keď
užívateľ stlačí núdzové tlačidlo.

Používajte iba kábel, ktorý je
dodávaný a automobilové elektrické
napájanie, podľa návodu. Nesprávne
pripojenie/zapojenie môže spôsobiť
poškodenie prístroja, požiar alebo
elektrický skrat.

Ak používate aj iné elektrické
zariadenia, toto zariadenie
nezakrývajte. Zakrytie zariadenia
môže spôsobiť chybu v GPS
komunikácii.

Ak bol kábel náhodne poškodený, nahraďte
ho novým elektrickým napájacím káblom.
Ak bola zaznamenaná porucha zariadenia
alebo začalo zariadenie dymiť, okamžite
prerušte užívanie zariadenia a kontaktuje
poskytovateľov služby
prostredníctvom agentúry.

OBSAH BALENIA

Základné súčasti

Hlavná časť

Držiak

SD karta

Napájací kábel

Čítačka SD
karty

Inštalačné
doplnky

Príručka

Prídavné zariadenia (samostatný predaj)

Pre informácie ohľadom nákupných
podmienok kontaktujte predajcu alebo
obchodného zástupcu.

Externý napájací
Externá kamera kábel monitora

Tieto voľby môžu byť zmenené v
závislosti od situácie.

Vrchný kryt

Pomenovanie jednotlivých častí

ČÍSLO

POMENOVANIE

POPIS

1

Hlavná kamera

2

UP(+)/DOWN(-] Tlačidlá

3

EMR tlačidlo

4

LED dióda

5

Vnútorný reproduktor

6

Napájací konektor

Vstup pre pripojenie napájacieho kábla.

7

Slot pre SD kartu

Slot pre vloženie SD karty

8

Držiak

9

Externý vstup pre kameru

10

Video výstup

Kamera pre predné video nahrávanie
Tlačidlá pre nastavenie hlasitosti hlasového sprievodcu
Tlačidlá pre núdzové nahrávanie
Power ON (Zapnuté): Fialová Nepretržité nahrávanie: Modrá EMR nahrávanie: Červená
Reproduktor pre prevádzkovú činnosť a hlasový výstup

Držiak pre umiestnenie zariadenia
Vstup pre pripojenie externej kamery
Výstup pre pripojenie externého monitora pre odchádzajúce video

ŠPECIFIKÁCIA
Špecifikácia

PRVOK
Kamera

CMOS obrazový senzor

Video

640 x 480

Zvuk

Vnútorný mikrofón

GPS

Interný GSP modul

Núdzové
snímanie

G-senzor (3 – osi) EMR tlačidlo
SD karta (1G – 32 GB)

Pamäť

Palubná doska

DC5V

Napájanie
Napájanie

DC 12V ~ DC 24V

Nepretržité + núdzové s časovou úsporou

Núdzové s časovou úsporou

Kapacita SD karty
Predná kamera

Predná + Externá kamera

Predná kamera

Predná + Externá kamera

1 GB

75 min.

57 min.

27 min.

12 min.

2 GB

150 min.

118 min.

48 min.

24 min.

4 GB

300 min.

247 min.

96 min.

48 min.

8 GB

600 min.

475 min.

192 min.

96 min.

16 GB

1200 min.

800 min.

200 min.

100 min.

32 GB

2400 min.

1600 min.

400 min.

200 min.

Ak je používaná iná SD karta ako pôvodná, nemôže byť zaručená obvyklá prevádzka a video nahrávanie.

Operačné funkcie

LED dióda

Hlasový sprievodca

Sprievodca s použitím zvuku
* 1 Ch – pípne 1x « 2CH : pípne 2x

Power ON (Zapnuté)

Fialové svetlo

Pred prijatím GPS informácií

Bliká modré svetlo

NIE

NIE

Po prijatí GPS informácií

Modré svetlo

Prijímanie GPS informácií je kompletné

NIE

Power OFF (Vypnuté)

Fialové svetlo

Vypínanie zvuku

Pípne 2x

Čas

Modré svetlo

Príklad) 10:00. – je 10:00

NIE

Stlačte vnútorné núdzového tlačidlo
Stlačte EXT núdzového tlačidlo
Spustenie G-Senzora

Červené svetlo

NIE

NIE

Spustenie aktualizácie

Fialové svetlo

Je spustený režim sťahovania

Pípne 1x

Ukončenie aktualizácie

Modré svetlo

Ukladanie je ukončené

Pípne 2x

Chýbajúca SD karta

Bliká červené svetlo

Vložte SD kartu

Pípne 8x

Porucha prednej kamery

Bliká červené svetlo

Predná kamera nefunguje

Pípne 1x, potom pípne znova

Porucha zadnej kamery

Bliká červené svetlo

Zadná kamera nefunguje

Pípne 1x, potom pípne 2x

Porucha GPS

Bliká červené svetlo

GPS nefunguje

Pípne 1x, potom pípne 3x

Porucha G-senzora

Bliká červené svetlo

G-senzor nefunguje

Pípne 1x, potom pípne 4x

SD karta - chyba čítania

Bliká červené svetlo

SD karta nefunguje

Pípne 8x

Zadná kamera
Chybné nastavenie

Červené svetlo

Pípne dlho 8x

Pípne 8x

CAR DVR je spustené

Inštalačné inštrukcie
Inštalujte, keď je zariadenie vypnuté.
Umiestnite zariadenie na miesto s vyhovujúcim satelitným príjmom.
Zabezpečte dostatočný priestor pre prednú kameru tak, aby nebola zakrytá.
Nastavte uhol hlavnej časti zariadenia dostatočne pre zabezpečenie horizontálnej
a vertikálnej polohy.

Inštalujte tak, ako je uvedené
Neinštalujte výrobok na vykurovacie vedenie.
V prípade demontáže, môže byť vykurovacie
vedenie poškodené.
Pred umiestnením zariadenia dôkladne
očistite miesto suchou handričkou od cudzích
látok a prachu.

Hlavná časť

Namontujte na držiak tak
ako je znázornené.

Okno, na ktorom bude zariadenie
pripojené, dôkladne očistite.

Po pripojení kábla k pravej
strane zariadenia, vytiahnite
kábel smerom nahor.

Umiestnite napájací kábel v smere
k spolujazdcovi (vodičovi), tak ako
je znázornené (resp. tak aby kábel
neprekážal vo výhľade).

Pripevnite zariadenie
bezpečne k oknu.

Pripojte kábel do zásuvky
pre cigaretový zapaľovač.

Kontrola inštalácie

Bezpečnostné pokyny

Uistite sa, že pri naštartovaní motora svieti kontrolka
napájania. Ak sa indikátor napájania nerozsvieti,
skontrolujte pripojenie medzi ostatnými časťami
zariadenia. Odstráňte prach alebo cudzie materiály
z blízkosti zásuvky pre cigaretový zapaľovač.

Aby sa predišlo dopravným nehodám, neinštalujte toto zariadenie alebo nemeňte hlasitosť na zariadení počas
jazdy. Nepoužívajte toto zariadenie na nebezpečných miestach, kde sa môže vyskytovať dym alebo zápach z
horenia. V takomto prípade, vypnite zariadenie a kontaktujte predajcu. Aby sa predišlo vzniku požiaru, pravidelne
odstraňujte prach z cigaretového zapaľovača vo vozidle. Opakovane kontrolujte, či je zariadenie nainštalované
dostatočne pevne. Ak zariadenie vypadne z miesta, kde bolo nainštalované, môže sa poškodiť alebo spôsobiť
zranenie cestujúcich. (Prečítajte si a dodržujte nasledujúce pokyny.)
Za akúkoľvek škodu vzniknutú nehodou alebo nedbalosťou nenesieme zodpovednosť.
Používajte toto zariadenie v súlade s pokynmi, keďže za neho nesiete zodpovednosť.

Pred spustením do prevádzky
[Príprava]
1. Ak je pripojený napájací kábel, po vložení SD karty do hlavnej časti, svieti fialové LED svetlo.
2. Video záznam je spustený s "začíname CAR DVR "hlasovým sprievodcom počas 20 sekúnd
po pripojení napájacieho kábla.
3. GPS príjem je spustený hlasovým sprievodcom "prijímanie GPS informácií je ukončené." potom
čo sa zasvieti modré LED svetlo.

[Video nahrávanie a prehrávanie počas jazdy]
1. Ak množstvo nahrávaných dát presiahne kapacitu pamäte SD karty počas nepretržitého alebo núdzového
nahrávania, budú staršie dáta prepísané. Napr.) Ak núdzové nahrávania videa presiahne kapacitu SD karty,
bude prvý záznam zo súboru núdzových záznamov prepísaný.
2. Ak užívateľ vypne motor alebo odpojí napájací kábel z cigaretového zapaľovača, zasvieti sa fialové LED svetlo.
Ak už nesvieti fialové LED svetlo, vyberte SD kartu zo zariadenia. V prípade, že neboli dodržané hore uvedené
pokyny, môžu vzniknúť problémy s uložením video obrazu.
3. Pripojte SD kartu k PC použitím čítačky pamäťových kariet. Potom môže užívateľ prehrať uložené video súbory
s exkluzívny programom, ktorý je uložený na SD karte.

[Používanie SD karty]
Nepoužívajte SD kartu, dodanú so zariadením, pre žiadne iné účely. Použitie SD karty na iné účely alebo ukladanie
iných súborov, môže spôsobiť trvalé poškodenie. Môže byť použitá SD karta kompatibilná so zariadením, avšak
použitie iných SD kariet môže viesť k poškodeniu zariadenia. V takomto prípade je za vzniknutý problém zodpovedný
užívateľ. SD karta "SanDisk" je k tomuto zariadeniu najvhodnejšia.

• V prípade že SDHC2.0 nie je kompatibilná s PC, použite samostatnú USB čítačku, ktorá podporuje SDHC2.0.
• Pre ochranu a dlhodobé použitie formátujte SD kartu pravidelne . (Odporúčanie: 1x po 15 dňoch)
• Po ukončení formátovania je potrebné nakonfigurovať SD kartu, inak bude prvotné ukladanie trvať dlhšiu dobu
a čas na ukladanom video súbore a aktuálny čas sa môže líšiť.

Pomenovanie jednotlivých častí
Predná kamera
Predná kamera by mala byť umiestnená horizontálne. Pravidelne čistite objektív pre získanie
jasného video obrazu.
Aby sa predišlo poškodeniu objektívu, použite na čistenie suchú handričku.

SD karta
Pred vložením alebo vybratím SD karty odpojte napájací kábel alebo vypnite motor.
Ak použijete SD kartu, ktorá nebola dodaná so zariadením, naformátujte ju vo formáte FAT32,
stiahnite a skopírujte na to určený program a nastavte časové pásmo v EYECAR PLAYER
menu Nastavenia.

UP(+) / DOWN(-)Tlačidlá
Hlasitosť môže byť nastavená podľa preferencií užívateľa. Stlačením tlačidla UP (+) sa hlasitosť
zvyšuje , kým stlačení tlačidla DOWN (-) sa hlasitosť znižuje . Použite tiež tieto tlačidlá pre nastavenie
každej z funkcií.

Vstup pre napájací konektor
Zariadenie je okamžite pripojené do elektrickej siete po pripojení napájacieho kábla do zásuvky
zapaľovača cigariet.
V prípade, že je napájací kábel poškodený alebo je stratený, nepoužívajte iné silové káble.
Ihneď kontaktujte servisného technika. Použitie iných káblov, ako na to určených, môže spôsobiť trvalé
poškodenie zariadenia.

Signalizačné LED svetlo
Fialové LED svetlo: Prvotné zapojenie do elektrickej siete
Modré LED svetlo: Nepretržité video nahrávanie
Červené LED svetlo: Núdzové video nahrávanie
Blikajúce červené LED svetlo: Chyba

[Inštrukcie pre aktualizáciu]
Skopírujte program pre aktualizáciu na SD kartu a potom vložte kartu do zariadenia. Zapnite zariadenie stlačením
tlačidla núdzového nahrávania (EMR). Zasvieti sa fialové LED svetlo (vezmite prst z tlačidla). Aktualizácia bude
ukončená podľa nasledujúceho poradia: Fialové LED svetlo bliká, modré LED svetlo svieti, LED je vypnuté. Pre
použitie funkcie aktualizácie je potrebné stlačiť POWER OFF(Vypnuté) a ON (Zapnuté).
Neodstraňujte napájací kábel a nevypínajte motor.
Stlačenie tlačidla POWER OFF (Vypnuté) môže spôsobiť trvalé následky.

Externá kamera IN/ Video OUT
Pripojte zadnú kameru do IN vstupu.
Užívateľ si môže prezerať video záznam na externom monitore s použitím OUT výstupu.

[Nastavenie hlavnej kamery a externej kamery]
Režim hlavnej kamery: Stlačte tlačidlo UP (+) na 2 sekundy
- Režim hlavnej kamery je aktivovaný jedným pípnutím.
Režim hlavnej a externej kamery: Stlačte tlačidlo UP (+) na 2 sekundy
- Režim hlavnej kamery a externej kamery je aktivovaný dvoma zvukovými
pípnutiami.

[Nastavenie hlavnej kamery a externej kamery pre externý monitor]
Režim hlavnej kamery:

Stlačte tlačidlo DOWN (-) na 2 sekundy
- Režim hlavnej kamery je aktivovaný jedným pípnutím.
Režim externej kamery: Stlačte tlačidlo DOWN (-) na 2 sekundy
- Režim externej kamery je aktivovaný dvoma zvukovými pípnutiami.

Používanie EyeCar prehrávača

[Minimálna špecifikácia pre spustenie EyeCar prehrávača]
Minimálna špecifikáci
CPU

Pentium 4 / 1GHz

Pamäť

512 MB RAM

Operačný systém

Microsoft Windows XP Home Edition

Grafika

DirectX8.1b

HDD

Najmenej 200MB

V prípade operačného systému Microsoft Vista, spustite EyeCar prehrávač v režime správca počítača aspoň raz.

[Legenda Eyecar prehrávača]
Pripojte SD kartu k PC pomocou čítačky pamäťových kariet. Vyberte vymeniteľný disk, ktorý je detekovaný ako
SD pamäť. Ak kliknete na EYECAR.exe dvakrát, objaví sa na dolnej časti monitoru táto obrazovka.

Číslo

Popis

1

Zoznam súborov

2

Graf impulzov G-senzor

3

Rýchlosť vozidla

5

Zobrazenie zemepisnej
šírky a dĺžky
Kontrola rýchlosti
prehrávania

6

Kontrola hlasitosti zvuku

7

Displej pre prednú kameru

8

Displej pre zadnú kameru

4

[Tlačidlá pre Eyecar prehrávač]
Číslo

Popis

Znak

1

Zobrazenie polohy prehrávaného obrazu na mape

2

Vytlačenie prehrávaného obrazu (je vytlačený obraz pri stlačení tlačidla)

3

Uloženie prehrávaného obrazu ako obrázkového súboru (Pauza a potom uloženie obrazu)

4

Uloženie prehrávaného obrazu do počítača

5

Zobrazenie typu Eyecar prehrávača

6

Užívateľské nastavenie pre výrobky čiernej techniky

7

Vymazanie celého zoznamu súborov v PLAY zozname

8

Výber prehrávaného súboru video obrazu

9

Prelistovanie všetkých záznamov zo zoznamu skladieb, výberom zložky obsahujúcej tieto súbory.

Tlačidlá 1,2,4 a 4 fungujú len v prípade prehrávania video obrazu.

Video obraz je prehrávaný v pôvodnej veľkosti

[Okno pre prehrávanie video obrazov]

[Okno pre prehrávanie video obrazov
v pôvodnej veľkosti 640 x 480]

Funkcia zobrazovania mapy

Popis

Číslo

Názov

1

Tlačidlo náhľadu mapy

2

Tlačidlo zobrazenia satelitu

3

Tlačidlo spoločného pohľadu

4

+

Priblíženie aktuálnej polohy

5

-

Vzdialenie aktuálnej polohy

Zobrazenie polohy prehrávaného obrazu na mape
Zobrazenie polohy prehrávaného obrazu na mape a satelitné snímky
Spoločné zobrazenie polohy prehrávaného video obrazu na mape a satelitných snímok

Nastavenie užívateľského prostredia a prehliadač bezpečnostných nastavení
[Možnosti]
Popis

Číslo

Názov

1

Kontrola G-senzora

2

Nastavenie časových zón

3

Nastavenie hesla

4

Číslo vozidla a meno vodiča

Nastavenie ŠPZ vozidla a meno vodiča

5

Jednotka rýchlosti

Nastavenie jednotky rýchlosti (km, míľa, uzol)

6

Nastavenie kamery

Nastavenie AGC a AEC:
AGC: 2X, 4X, 8X, 16X, 32X (predvoľba: 4X)
AEC: Celý, Stred, 1/2 Stred, 1/4 Stred, Nízky 3/4 (predvoľba: celý)

7

Režim kvality kanálov

1.kanál voľba (Vysoká: Max 31fps, Stredná: Max 15fps, Nízka: Max 7fps)
2.kanál voľba (Vysoká: Max 15fps, Stredná: Max 7fps, Nízka: Max 3fps)

8

Nastavenie funkcií

9

Varovanie prostredia

10

Zrkadlová funkcia

11

Parkovací režim

12

Jas, Kontrast

13

Uloženie, Koniec

Nastavenie citlivosti G-senzora
Nastavenie času pre užívateľa GMT +09:00 pre Kóreu

Nastavenie hesla pre uložené dáta

Výber voľby kanálov (predvoľba: 2.kanál)
Nastavenie varovania prostredia
(Odporúčané je zapnuté varovanie prostredia)

Funkcia preklopenia obrazu
Nastavenie intervalu pre spustenie parkovacieho
režimu (vypnuté, 5M, 10M, 15M)

Nastavenie jasu a kontrastu obrazu
Uloženie/neuloženie zmenených nastavení

[Ukladanie obrazových súborov a snímkov]

Popis

Číslo

Názov

1

Adresár pre ukladanie

Zobrazenie obrazového súboru a snímku do ukladanej záložky

2

Obrazovka zachytenia
/nahrávania

Výber a ukladanie interných a externých video obrazov z kamery

3

Výber adresáru

4

Zachytenie/Uloženie

Uložiť zmeneného nastavenia

5

Koniec

Neuložiť zmenené nastavenia

Zmena a výber ukladanej záložky

Aktualizácia funkcií pomocou nových užívateľských programov (Firmware)

* Použitie Funkcie varovanie prostredia (užívateľský program V1.78)
- Nastavenie fukcie varovania ON(zapnuté) /OFF (vypnuté)
- Odporúčame používať varovanie prostredia Ak je funkcia varovanie prostredia vypnutá, nemôže
užívateľ počuť hlas sprievodcu pre informáciu o poruche na kamere, GPS, G-senzore, SD karte, atď.
* Auto parkovanie (užívateľský program V1.82B)
- Nastavte vysokú citlivosť G-senzoru
- Vypnite AV OUT - aby bolo možné zníženie zaťaženia
- Ak sa vozidlo hýbe viac ako 5 sekúnd, parkovací režim je automaticky spustený.
- Nastavte čas pre parkovací režim: Vypnuté /5min/10min/15min
* Rozšírenie úložnej kapacity SD karty (užívateľský program V1.86)
- Až do 32GB
- Čas pre nahrávanie súborov sa zvýši až do 2 minút v prípade použitia 32GB karty
* Ďalšie nastavenia kamery – 1 (užívateľský program V1.90)
- ACG (automatické nastavenie zosilnenia): 2X, 4X, 8X, 16X, 32X (prevoľba:2X)
Ak je nastavené vysoké zosilnenie, je možné upraviť tmavé obrazy na svetlejšie ale s
pravdepodobnosťou šumu.

Ďalšie nastavenia kamery – 2 (užívateľský program V1.92)
- AEC (automatické riadenie expozície): Celý, Stred /2, Stred /4, Nízky 3/4 (predvoľba:C1/2)
Nastavte kritéria pre kontrolu expozície v súlade s jasom obrazovky
Zmeňte AEC nastavenie v súlade s nainštalovanou pozíciou alebo štandardnými nahrávacími
podmienkami
Celý

C1/2

C1/4

L3/4

Svetové časové pásma

Záručný list
Ďakujeme za Váš nákup výrobkov z kategórie Eyecar Networks. V prípade poruchy, budú
škody kompenzované v súlade s reklamačnými poriadkom spoločnosti.
Ak došlo k poruche, kontaktuje agentúru alebo predajcu.

Postup pri vrátení peňazí za tovar a výmene výrobku

Záruka
* Na tento výrobok sa vzťahuje záruka po dobu jedného roka
od dátumu nákupu.
* Táto záruka sa nevzťahuje na zariadenia nedodávané
spoločnosťou, ako napr. SD karta.
* Táto záruka sa nevzťahuje na náklady súvisiace s kontrolou
a opravou spôsobenej škody z nedbanlivosti, elektrických
problémov a prírodných katastrof, ako napr. blesk.
Názov
výrobku

Názov
modelu

Číslo
výrobku

Dátum
nákupu

Meno
zákazníka

Telefónny
kontakt
zákazníka

Adresa
Názov
skladu

Telefónne
číslo

* Vrátenie peňazí a výmena výrobku je možná do 14 dní
od kúpy.
* Vrátenie výrobku je možné v originálnom balení alebo v krabici.
Uistite sa, že je výrobok nepoškodený (v pôvodnom stave).
Ak bolo pôvodné balenie alebo krabica pozmenená, výmenu
nie je možné uskutočniť.
(S výnimkou náhrady v prípade vyskytnutia trvalej chyby
samotného výrobku)
* Prepravné náklady hradí zákazník.
(S výnimkou náhrady v prípade vyskytnutia trvalej chyby
samotného výrobku)

Adresa
2FL, #80-6,Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, Korea
TEL : (82)70-7746-8247
Http://www.eyecar.co.kr E-mail : eyecar@eyecar.co.kr

