o
ab bo
r
o a

p r
a u upo
z
a

a
dil la z
o
i
v
Na od
v
Na

Vrtljiva nadzorna kamera WiFi
z vgrajenim alarmom
K-25 HD
Pred uporabo naprave skrbno preberite navodila za uporabo
in se temeljito seznanite z varnostnimi napotki oziroma opozorili!
Navodila shranite za morebitno kasnejšo uporabo!
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Varnostni napotki in opozorila
Namestitveno okolje

Tehnične lastnosti
Lastnosti

Podrobnosti

Model

Kobcam K-25 HD

Vrtljivost

Horizontalno 0–350, vertikalno 0–90

•

Naprave ne shranjujte na visokih temperaturah in na neposredni sončni svetlobi.

•

Naprava je primerna za notranjo uporabo.

•

Priporočen delež vlage je pod 80 % RH.

Senzor

2 MP  1/ 2.9” CMOS senzor

•

Napravo uporabljajte znotraj temperaturnega razpona od -10 °C do +50 °C.

Leča

4 mm

•

Napravo namestite na ravno podlago.

•

Naprave, ko je ta prižgana, ne premikajte, saj lahko poškodujete notranje komponente.

IR razdalja

10m

Hitrost sličic

15 fps

Avdio

vgrajen mikrofon, zvočnik, sirena

Zaznavanja gibanja

podprto

Nadzor z mobilnim telefonom

Aplikacija za Apple iOS in Android; zahtevane različice
iOS 8.0, Android 4.4 in novejše

Wi-Fi

Vgrajen, podpira 2.4 GHZ
podpira največ 128 GB

!

Opozorila

•

Preden priklopite napravo v vtičnico, preverite napetost.

•

Zaradi udarcev in padcev z višine se lahko naprava poškoduje.

•

Optičnega senzorja za sliko se ne dotikajte neposredno. Če je treba optično komponen-

Spominska kartica

to očistiti, v ta namen uporabite čisto krpo.

Video kompresija

H.265 /H.264

Preprečite, da bi bila naprava izpostavljena neposredni sončni svetlobi, saj lahko ta

Audio kompresija

AAC/G711A

Ločljivost

1920 x 1080 (1080P) / 15 FPS HD kvaliteta
640 x 360 15fps SD kvaliteta

Onvif

Podpira

Delovna temperatura / vlaga

-10 oC +50 oC / 20 % - 80 %

Napajanje

5V-1A DC

Poraba

do 5 W

Namen uporabe

notranja uporaba

•

poškoduje senzor za sliko.
•

Če pride do okvare, kontaktirajte svojega prodajalca ali center za pomoč uporabnikom.
Ne prevzemamo odgovornosti za težave, ki so posledica popravila ali spreminjanja
naprave s strani nepooblaščenega servisa.

Vsebina
Paket vsebuje:
•

1x kamera Kobcam K-25 HD

Način namestitve

Samostoječe ali pritrjeno na nosilec

•

1x napajalnik

Barva

Bela

•

nosilec za na steno z vijaki

•

navodila za uporabo
4
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2.2. Registracija

Priročnik za uporabo aplikacije
1. Prenos aplikacije
Če uporabljate pametni telefon Android, v trgovini Google Play poiščite aplikacijo »IP Pro«,
prav tako uporabniki IOS v trgovini App Store poiščite aplikacijo »IP Pro«. Aplikacijo prenesite
in jo namestite.
Aplikacijo lahko prenesete tudi tako, da poskenirate spodnjo kodo QR.

Vnesite mobilno številko oz.
elektronski naslov za registracijo in prejeli boste kodo za
preverjanje. Vnesite kodo za
preverjanje in geslo ter kliknite
»V redu« (Confirm). Po uspešni
registraciji boste preusmerjeni
na seznam naprav.
Opomba: številko mobilnega
telefona oziroma elektronski
naslov lahko za registracijo
uporabite samo enkrat.

Opomba: Za sistem IOS je potrebna verzija IOS 8.0 ali novejša, za Android pa verzija 4.4 ali
novejša.

2. Registracija računa in prijava

Slika 2.2

Slika 2.3

Slika 2.4

Slika 2.5

2.3. Ponastavitev gesla
(Reset Password)

2.1. Prijava (Log in)

Za pridobitev kode za
preverjanje morate vnesti
registrirano mobilno številko
oziroma elektronski naslov.

Ta aplikacija podpira prijavo z računom (Account log-in),
prijavo preko tretjih oseb (Third-party log-in) in lokalno
izkušnjo (Local experience). (Slika 2.1)
Prijava z računom (Account log-in): vnesite uporabniško
ime oz. številko mobilnega telefona oz. elektronski naslov
in geslo ter kliknite »V redu« (Confirm), da se prijavite.
Prijava preko tretjih oseb (Third-party log-in): kliknite
na ikono programske opreme za spletna socialna omrežja
tretjih oseb in omogočite aplikaciji prijavo.
Lokalna izkušnja (Local experience): uporabniki lahko
uporabljajo aplikacijo brez prijave.
Zapomni si geslo (Remember Password): podpora, ki
shrani ime računa in geslo ob prijavi, kar je priročno za
preklop med računi.
Opomba: v primeru izbire lokalne izkušnje bodo podatki
shranjeni na lokalni ravni. Če se izgubijo, jih ni mogoče več
obnoviti.
6

Vnesite kodo za preverjanje,
ponastavite geslo in kliknite »V
redu« (Confirm). Nato se vrnite
na prijavno stran in se prijavite
z novim geslom.

Slika 2.1
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3. Dodaj napravo
(Add Device)
1. način: po uspešni prijavi
pojdite na seznam naprav
(Device) in v zgornjem desnem
kotu kliknite na znak »+« ter
izberite možnost »Dodaj napravo« (Add Device).
2. način: kliknite na znak »+«
na zaslonu, če želite neposredno dostopati do možnosti
dodajanja naprav.
Izberite vrsto naprave, ki jo
želite dodati.
Slika 3.1

Slika 3.2

Slika 3.3

Slika 3.4

Slika 3.5

Slika 3.6

Slika 3.7

Slika 3.8

3.1. Dodajte brezžično samostojno kamero
Postopek dodajanja brezžične samostojne kamere:
Kliknite »Standalone camera«, če želite dodati brezžično samostojno kamero (slika 3.3). V
skladu z izpisanimi navodili (slika 3.4) počakajte, da začne indikator naprave utripati in kliknite
na »Luč na napravi utripa« (Device light is blinking). Prikazala se bo nova stran z napisom
»Dodajte napravo s skeniranjem kode« (Scan code to add device, slika 3.5). Preverite, ali ima
naprava kodo QR.
•
Če je na napravi koda QR,
skenirajte kodo QR in se pomaknite na novo stran za iskanje naprave (Search device), ki
prikaže identifikacijsko številko trenutne naprave (slika 3.6). Kliknite na gumb Dodaj (Add) na
spodnjem delu zaslona, da se pomaknete na stran »Brezžična povezava« (Connect WIFI, slika
3.7). S klikom izberite brezžično povezavo, ki je v bližini naprave (slika 3.8), vnesite geslo za
brezžično povezavo in kliknite na gumb »Poveži napravo« (Connect device), da se pomaknete na novo stran za konfiguracijo omrežja naprave (slika 3.9). Ko je konfiguracija omrežja
končana, se pojavi stran z rezultati, ki sporoči uporabniku, da je naprava uspešno dodana
(Device added successfully, slika 3.10). S klikom na gumb »Potrdi« (Confirm) se pomaknete
na novo stran »Namestitev imena naprave« (Set device name, slika 3.11) in »Namestitev
gesla naprave« (Set device password, slika 3.12). Polje z geslom lahko pustite prazno in tako
preskočite nastavitev gesla naprave (Skip).
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Slika 3.9

Slika 3.10

Slika 3.11

Slika 3.12
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•
Kode QR ni mogoče najti:
(Android):
Če naprava nima kode QR,
izberite možnost »Ne najdete
kode QR na napravi?« (Can’t
find the device QR code?) na
dnu strani »Dodajte napravo s
skeniranjem kode« (Scan code
to add device, slika 3.5). Sistem
bo samodejno poiskal brezžične
naprave v bližini telefona (slika
3.13), nato pa izberite želeno
napravo in kliknite »Dodaj«
(Add), da se pomaknete na
novo stran »Brezžična povezava« (Connect WIFI). Koraki za
konfiguracijo omrežja so enaki
kot v prvem primeru.

(iOS):
Če naprava nima kode QR,
izberite možnost »Ne najdete
kode QR na napravi?« (Can’t
find the device QR code?) na
dnu strani »Dodajte napravo s
skeniranjem kode« (Scan code
to add device, slika 3.5) in se
pomaknite na novo stran z
navodili za konfiguracijo omrežja (Network Configuration, slika
3.14). Ko se mobilni telefon uspešno poveže z dostopno točko
naprave, se vrnite v aplikacijo in
pomaknite na stran »Brezžična
povezava« (Connect WIFI).
Koraki za konfiguracijo omrežja
so enaki kot v prvem primeru.
Privzeto geslo za omrežje
IPC_XXX je 11111111.

Slika 3.5

Slika 3.13

Slika 3.5

Slika 3.14
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3.2. Dodaj komplete
Postopek dodajanja kompleta:
•
•
•

•

•

Napravo povežite z napajanjem in priključite internetni kabel, da bo naprava povezana
z internetom.
Izberite možnost »Komplet« (Kit) na strani »Dodaj napravo« (Add Device, slika 3.12).
Če trenutni mobilni telefon ni povezan z brezžičnim omrežjem, bo uporabnik prejel
obvestilo o tem (slika 3.13). Kliknite na »Poglej pomoč« (View help) in se pomaknite na
stran »Dodaj pomoč« (Add help), da preverite, kateri koraki so potrebni za vzpostavitev
brezžičnega omrežja (slika 3.20).
Če je mobilni telefon povezan z brezžičnim omrežjem, kliknite na »Komplet« (Kit), da
se pomaknete na stran za iskanje naprave (slika 3.14). Postopek iskanja traja tri minute.
Če naprava tudi po pretečenem času ne bo najdena, predlagamo ročno dodajanje
naprave (Add manually, slika 3.15) ali klik na »Ponovno iskanje« (Rescan). Po ponovnem iskanju naprave se bodo prikazale identifikacijske številke naprav (slika 3.16).
Izberite napravo, ki jo je treba dodati, in se pomaknite na stran za dodajanje naprave
(slika 3.18). Ko je povezava uspešna, spremenite ime naprave in kliknite za uspešno
dodajanje (slika 3.19).
Kliknite na gumb »Ročno dodaj« (Add manually), da se pomaknete na novo stran za
ročno dodajanje (slika 3.17). Nato vnesite identifikacijsko številko in geslo naprave, da
zaključite dodajanje.

Slika 3.12

Slika 3.13
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Slika 3.14

Slika 3.15

Slika 3.16

Slika 3.17

Slika 3.18

Slika 3.19

Slika 3.20
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3.3. Skupna raba naprav
Ustvari kodo QR za deljenje (sharing):
Na seznamu naprav kliknite na gumb »Skupna raba« (Share, slika 3.21) in nastavite pravice za
skupno rabo (slika 3.22) ter ustvarite kode QR (slika 3.23).

Slika 3.24

Slika 3.25

Slika 3.26

Predogled in predvajanje
Slika 3.21

Slika 3.22

Slika 3.23

Skenirajte in delite kodo QR:
S klikom na gumb »+« v zgornjem desnem kotu se pomaknete na novo stran za dodajanje
naprav, na kateri izberete možnost »Dodaj napravo s skeniranjem kode« (Scan code to add
device). Odpre se stran za skeniranje kode, v katerem lahko skenirate kodo QR v skupni rabi.
Po prikazu rezultatov skeniranja se lahko vrnete na seznam naprav (slike 3.24–3.26).
Opomba: če želite pravilno uporabljati to funkcijo, morate omogočiti aplikaciji dostop do
fotoaparata in galerije slik.

4.1. Navodila
Ko uspešno dodate napravo, se vrnite na seznam naprav in prikazali se bodo podatki naprave
(ime, stanje naprave itd.), ikone in predvajan kanal. Oglejte si posamezne funkcije in jih
prilagodite napravi.

Opis funkcije:
1. Funkcija interkoma: Kliknite na ikono za interkom (Intercom), da ga zaženete
(slika 4.1). Aplikacija bo sprožila klic v napravi. Med klicem ne morete klikniti na ikono
interkoma. Po uspešni vzpostavitvi klica je uporabnik pozvan, da vključi interkom. Na zaslonu
se prikaže interkom in ikona za prekinitev klica (slika 4.5). Ikono interkoma lahko kliknete in
zadržite, da govorite. Če želite končati klic, kliknite na ikono za prekinitev (Hang up).
2. Prednastavljena funkcija PTZ: Za prikaz funkcije PTZ kliknite na ikono PTZ (slika 4.1). Na
novi strani bodo prikazane funkcije PTZ (slika 4.2). Če želite nastaviti smer kamere in spremeniti območje nadzora naprave, lahko drsno pomaknete sredinsko ikono za PTZ ali kliknete na
izbrano puščico.
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Predogled:

(1) Kliknite na gumb »Prednastavljeno« (Preset), da se prikaže
prednastavljeni položaj. Uporabnik lahko dodaja, povrne in
izbriše prednastavljeni položaj.
Ta položaj ima možnost običajnega načina in bližnjice (sliki
4.3 in 4.4).

Kliknite na sličico kanala naprave za dostop do predogleda in nato kliknite na ikono za
celozaslonski način, da se pomaknete na horizontalni prikaz zaslona (slika 4.7). Kliknite na
ikono za PTZ (slika 4.8), da se prikaže besedilo z opisom funkcij neposredno pod posamezno
ikono (trenutno je na voljo zgolj v kitajščini in angleščini).

(2) Kliknite na ikono za stopnjo
hitrosti (Speed grade), da se
prikaže polje za izbiro stopnje
hitrosti PTZ. Kliknite na gumb
za nadzor PTZ, da potrdite
spreminjanje parametrov
funkcije povečave in ostrenja
zaslona.
(3) Kliknite na ikono »Nazaj«
(Back), da izklopite funkcijo
PTZ.

Slika 4.7
Slika 4.1

Slika 4.8

Slika 4.2

Predvajanje:
Kliknite na ikono za predvajanje posnetka (Playback), da se pomaknete na stran za predvajanje (slika 4.6). Posnetke lahko razvrstite po datumu snemanja, si jih ogledate in kliknete na
ikono za celozaslonski način, da preklopite na horizontalni prikaz predvajanja posnetka (slika
4.9).

Slika 4.3

Slika 4.4
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Slika 4.5

Slika 4.9

Slika 4.6
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4.2. Opis delovanja ikon
Ikone

Funkcije

Podrobnosti

Ločljivost zaslona

Ločljivost zaslona med predogledom.

Avdio

Izberite, ali želite predvajati zvok območja naprave.

Pomik

Ko se na zaslonu ne prikaže celoten pogled kamere, lahko
dobite širino s pomikanjem levo in desno.

Način namestitve

Izberite način namestitve naprave: na strop ali steno.

Ribje oko

Primerno za način namestitve na strop in steno. Ko izberete
možnost ribjega očesa, se bo zaslon za predogled prilagodil
izbranemu načinu.

Cilindrični način

Koridorni način

Primerno za način namestitve na strop. Ko izberete možnost
cilindričnega načina, se bo zaslon za predogled prilagodil
izbranemu načinu.
Primerno za način namestitve na strop. Ko izberete možnost
koridornega načina, se bo zaslon za predogled prilagodil
izbranemu načinu.

Način štiridelnega
zaslona

Primerno za način namestitve na strop. Ko izberete možnost
štiridelnega zaslona, se bo zaslon za predogled prilagodil
izbranemu načinu.

Razširitveni način

Primerno za način namestitve na steno. Ko izberete
možnost razširitve, se bo zaslon za predogled prilagodil
izbranemu načinu.

Asteroidni način

Uporabno za naprave P720. Ko izberete možnost asteroidnega načina, se bo zaslon za predogled prilagodil izbranemu
načinu.

Način kristalne krogle

Primerno za naprave P720. Ko izberete možnost kristalne
krogle, se bo zaslon za predogled prilagodil izbranemu
načinu.

Razširitveni način

Primerno za naprave P720. Ko izberete možnost razširitvenega načina, se bo zaslon za predogled prilagodil izbranemu
načinu.

VR-način

Nekatere naprave lahko uporabljajo VR-način v primeru
ležečega formata. Ko izberete možnost VR-načina, se bo
zaslon za predogled prilagodil izbranemu načinu.
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Celozaslonski način / Zapri
celozaslonski način

Primerno za preklapljanje med horizontalnim in
vertikalnim prikazom zaslona. Ikona za celozaslonski
način na levi in desni strani.

Svetloba

Primerno za nove naprave; možnost pri nadzoru
naprave.

Posnetek zaslona

Posnetek zaslona v predogledu, ki se trenutno prikazuje na telefonu.

Snemanje

Oglejte si napravo, ki jo vidite na trenutnem zaslonu
telefona.

Avdio

Primerno za naprave z mikrofonom.

Nadzor PTZ

Primerno za naprave s funkcijo premikanja in
nagibanja kamere. S klikom se pomaknete na stran
za nadzor PTZ.

Posnetek /
Predvajanje v živo

Preklopite med predvajanjem videoposnetkov in predvajanjem v realnem času.

Izbira datuma

Izbira datuma predvajanja posnetka.

Časovnica
posnetka

Povlecite časovnico, da spremenite čas predvajanja
posnetka, in kliknite na ikono koledarja, da preklopite
med datumi. Modro območje na časovni premici
označuje časovno obdobje, v katerem je bil videoposnetek narejen.

Razmerje med širino in
višino zaslona

Pri predogledu posnetka lahko poleg panoramskega
načina nastavite razmerje zaslona na tri različne
načine.

Gumb za povečavo
časovnice

Uporabnik lahko prilagodi povečavo časovne premice
predvajanja.

4.3. Upravljanje s kretnjami
•
•
•
•

Sliko povečate z oddaljevanjem dveh prstov na zaslonu.
Sliko pomanjšate s približevanjem dveh prstov na zaslonu.
Dvokliknite na zaslon za povečanje in pomanjšanje slike.
Za vrtenje zaslona povlecite levo ali desno.
19

Navodila za namestitev (Setup)
Opomba: funkcije iz seznama se bodo prikazale samo, če jih podpira strojna oprema kamere.
Če kamera ne podpira določene funkcije iz seznama, bodo namestitve za to funkcijo ostale
skrite.

5.1 Namestitev samostojne naprave

20

Št.

Funkcije

Podrobnosti

1

Podatki o napravi

Prikaz identifikacijske številke naprave, vrste naprave, različice
naprave in pomoči pri uporabi.

2

Snemalnik zvoka

Nadzor zvoka naprave.

3

Glasovno sporočilo

Naprava z glasovnim sporočilom. Uporabnik lahko nastavi jezik
sporočila.

4

Glasnost naprave

Nastavitev vhodne in izhodne glasnosti naprave.

5

Upravljanje zaznavanja gibanja

Nastavitev za zaznavanje človeške oblike, beleženje gibanja,
stanje alarma, nastavitev območja zaznavanja, glasovni alarm po
meri in določanje občutljivosti.

6

Upravljanje obdobja snemanja

Nadzor snemanja in nastavitev urnika snemanja (časovno obdobje za samodejno snemanje).

7

Posodobitev strojne programske
opreme

Spletna posodobitev strojne programske opreme naprave.

8

Pomnilnik

Stanje TF-kartice, razpoložljiva zmogljivost in format.

9

Video storitve

Nadzor dovoljenja za predogled.

10

Časovna sinhronizacija

Uskladitev časa naprave in mobilnega telefona.

11

Izbira časovnega pasu

Nastavitev časovnega pasu naprave.

12

Poletni čas

Nastavitev poletnega časa.

13

Oblika zapisa datuma

Izbira načina prikaza datuma, na primer dan/mesec/leto,
leto/mesec/dan, mesec/dan/leto.

14

Zasuk zaslona

Podpira panoramski prikaz zaslona z možnostjo premika
navzgor in navzdol in obratno nastavitev z možnostjo
premika levo in desno.

15

Slikovne nastavitve videoposnetka

Nastavitev ostrine, sloga in barv slike.

16

Frekvenca slike

Nastavitev frekvence osveževanja prikaza slike.

17

Korekcija sredine videoposnetka

Nastavitev velikosti območja videoposnetka.

18

Nastavitev območja zasebnosti

Nastavite območje zasebnosti in v predogledu bo to območje prekrito s posebno barvo.

19

Uporabniško ime

Uporabniško ime naprave.

20

Geslo

Geslo naprave.

21

Brezžično omrežje

Uporabnik lahko spremeni konfiguracijo omrežja naprave.

22

Ponovni zagon kamere

Uporabnik lahko znova zažene kamero.
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5.2. Namestitev mini NVR

5.3. Namestitev kanala mini NVR

Št.

Funkcije

Podrobnosti

Št.

Funkcije

Podrobnosti

1

Podatki o
napravi

Prikaz identifikacijske številke naprave,
vrste naprave, različice naprave in
možnost pomoči.

1

Podatki o
napravi

Ime naprave, način naprave, različica
programske opreme.

2

Jezik glasovnega
sporočila

Izbira jezika sporočila.

2

Stanje napajanja

Prikaz stanja baterije oziroma napajanja
naprave.

3

Zvok zvonca

Nastavitev zvoka alarma na zvoncu
naprave.

3

Signal

Prikaz trenutne moči signala naprave:
visoka, srednja ali nizka.

4

Zvok
zaznave gibanja

Izbira želenega zvoka alarma ob zaznavi
gibanja.

4

Zaznavanje signala naprave

Zaznavanje jakosti signala naprave.

5

Pomnilnik

Prikaz stanja TF-kartice.

5

Glasnost
naprave

Nastavitev glasnosti vhoda in izhoda
naprave.

6

Posodobitev
strojne
programske
opreme

Posodobitev različice strojne programske opreme mini NVR in kamer, ki
so povezane z vsemi kanali v napravi.

6

Snemalnik

Snemalnik ob zaznavi gibanja.

7

Posodobitev strojne programske
opreme.

7

Nastavitev
kanala Wi-Fi

Nastavitev kanala naprave.

Posodobitev
strojne
programske
opreme

8

Časovna sinhronizacija

Uskladitev časa naprave in telefona.

8

Način delovanja

Nastavitve baterije; ali naprava
deluje na napajanju ali z nizko porabo
energije.

9

Izbira časovnega
pasu

Neposredna nastavitev časovnega pasu
naprave.

9

Nastavitve
alarma

10

Poletni čas

Namestitev poletnega časa.

Nastavitev časovnega obdobja alarma
in časa snemanja po vklopu alarma,
potisno sporočilo alarma, prilagoditev
občutljivosti zaznave.

11

Uporabniško
ime

Namestitev uporabniškega imena.

10

Način

Podpora za nastavitev barve videoposnetka.

12

Geslo

Nastavitev gesla.

11

Video storitev

Nadzor dovoljenja za predogled.

12

Izbriši

Izbris naprave na tem kanalu mini
NVR.

13

Kanal 1

Nastavitve kanala 1 mini NVR.

14

Kanal 2

Nastavitve kanala 2 mini NVR.

15

Kanal 3

Nastavitve kanala 3 mini NVR.

16

Kanal 4

Nastavitve kanala 4 mini NVR.

17

Ponovni zagon

Znova zaženite mini NVR.
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5.4. Namestitev osebne strani aplikacije

Splošne informacije

Št.

Funkcije

Podrobnosti

1

Osebni podatki

Račun, ime, elektronski naslov, sprememba gesla, odjava.

2

Trgovina Cloud
mall

Dostop do trgovine storitev na oblaku.

3

Posnetek zaslona / Snemanje
(Screenshot/
Recording)

Shranite posnetke zaslona in videoposnetke v predogledu.

4

Upravljanje
skupnih naprav
(Device share
management)

Upravljanje naprav v skupni rabi; izbris
uporabnikov iz naprav v skupni rabi.

5

Nastavitve
(Setting)

Opomnik prometa, statistika prometa,
možnost “pretresite za dodajanje”,
nalaganje poročila o zrušenju.

6

Pomoč (Help)

Pomoč o napravi, predogledu in posnetkih ter pogosta vprašanja.

7

Uporabniški
dogovor (User
Agreement)

Ogled politike zasebnosti aplikacije in
uporabniškega dogovora.

8

Različica
(Version)

Trenutna različica in opomnik za novo
različico.
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Splošne varnostne informacije
Izdelek je namenjen za notranjo namestitev. Kamere in njene opreme ne smejo uporabljati
otroci in osebe z omejenimi sposobnostmi. Kamero ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi,
in na vročini saj lahko povzroči požar. Uporabljajte izključno priložen napajalnik. Če je kamera
padla na tla, ali je bilo poškodovano ohišje izklo-pite kamero, sicer obstaja nevarnost požara
in udara elektrike. Kamere ni dovoljeno razstavljati, spreminjati ali popravljati. Za čiščenje
izdelka uporabljajte le mehko krpo brez čistil.

ES izjava o skladnosti
Proizvajalec izjavlja, da je kamera KOBCAM K-25 HD v skladu z evropskimi ES direktivami in
bistvenimi varnostnimi pravili (potrdilo predstavlja CE znak). Izjave in certifikati o skladnosti
so dosegljivi na naslovu uvoznika, navedenemu na garancijskemu listu.

Odstranitev izdelka med odpadke
V EU te naprave ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke! Napravo odvrzite na zbirnem mestu, namenjenemu za tovrstne izrabljene izdelke. Informacije boste dobili v pristojnih
komunalnih podjetjih.
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Garancijska izjava

Garancijski list

KOBRA Team d. o. o. izjavlja:
•
da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu
s priloženimi navodili,
•
da je garancijski rok za napravo 12 mesecev od dneva nakupa in začne teči z izročitvijo
blaga potrošniku. Garancijski rok se podaljša za čas trajanja garancijskega popravila.
•
da bomo v garancijskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti v času, ki ne bo daljši
od 45 dni od dneva prejetja naprave v popravilo. Izdelek, ki ne bo popravljen v roku 45
dni bomo zamenjali z novim, brezhibnim izdelkom. Pokrivamo tudi stroške transporta
in sicer največ v višini stroškov javnega transportnega sredstva (pošte).
•
da bomo zagotovili servisne usluge in potrebne nadomestne dele za proizvod vsaj še
za trikratno osnovno garancijsko dobo.
•
garancija velja za ozemlje Republike Slovenije;
•
garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za
napake na blagu.
•
Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in
pravilno izpolnjeno garancijo.
Garancija ne pokriva napak, ki so nastale:
•
pri nestrokovni ali malomarni uporabi, ki ni v skladu s priloženimi navodili
pri nepooblaščenem posegu v napravo (fizično ali programsko)
•
z mehanskimi poškodbami
•
zaradi visokonapetostnih sunkov, izpostavitve kemikalijam, tekočinam ali zaradi elementarne nesreče – poplave, požara ali drugih višjih sil
•
montaže, ki je neskladna z navodili za namestitev
•
če so odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke oz. serijske številke

Uveljavljanje garancijskega zahtevka:
Za uveljavljanje garancijskega zahtevka obvestite pooblaščeni servis o domnevni napaki na
napravi in jo v najkrajšem času, ko ste napako odkrili, seveda pred iztekom garancijskega
roka, dostavite na pooblaščeni servis ali prodajno mesto, kjer ste napravo kupili. Ob uveljavljanju zahtevka je treba predložiti okvarjeno napravo, potrjen garancijski list in originalni
račun, iz katerega so jasno razvidni ime in naslov prodajalca, datum in kraj nakupa ter tip in
serijska številka naprave.
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Izdelek: WiFi vrtljiva nadzorna kamera z vgrajenim alarmom
KOBCAM K-25 HD
Model; serijska št.:………………………………………………………….
Datum in kraj prodaje:…………………………………………………….
Datum izročitve:………………………………………………………………
Pooblaščeni prodajalec:…………………………………………………..
Podpis in žig prodajalca:………………………………………………….
Podaljšanje garancije:……………………………………………………..
Pokvarjen izdelek pošljite na naslov: KOBRA Team d.o.o., Levičnikova c.2,
8310 Šentjernej, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom in priloženim
računom.

UVOZNIK IN POOBLAŠČENI SERVISER:
KOBRA Team d. o. o., Levičnikova cesta 2, 8310 Šentjernej
T: 07 30 81 118 , 041 600 700, info@kobra.si; www.kobra.si
PROIZVAJALEC: Anran Security Tecnology CO., Limited , Proizvedeno na Kitajskem
Pridružujemo si pravico do tehničnih sprememb v namen izboljšanja izdelka. Slike so
simbolične. © 4/2020 V1
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KOBRA Team d. o. o.
Levičnikova cesta 2
8310 Šentjernej
T: 07 30 81 118
M: 041 600 700
E-pošta: info@kobra.si
Spletna stran: www.kobra.si

