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Pred použitím
Tento produkt zaznamenáva videá počas prevádzky motocykla. 
Používajte ho len ako referenciu pri vyšetrovaní nehôd alebo dopravných nehôd. 
Tento produkt nezaručuje, že zaznamená VŠETKY udalosti. Zariadenie nemusí správne 
zaznamenať nehody s malými nárazmi, ktoré sú príliš nízke pre aktiváciu snímača nárazu, 
alebo nehody s masívnymi nárazmi, ktoré spôsobia odchýlku napätia batérie motocykla. 
Nahrávanie videa sa nezačne, kým sa produkt úplne nezapne (nabootuje). Aby 
ste zabezpečili, že sa všetky udalosti motocykla zaznamenajú, počkajte, kým 
sa produkt po zapnutí úplne nespustí, a potom začnite ovládať motocykel. 

THINKWARE nezodpovedá za žiadnu stratu spôsobenú nehodou, ani nie je zodpovedný za poskytovanie 
akejkoľvek podpory v súvislosti s výsledkom nehody.
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FCC Vyhlásenie
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom 
podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí 
akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku. 
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy 
B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú 
ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, 
používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané 
v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však 
žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje 
škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím 
zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z 
nasledujúcich opatrení:

• Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
• Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
• Pripojte zariadenie k zásuvke v inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
• Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádio/TV technika.
• Tento spotrebič a jeho anténa nesmú byť umiestnené alebo prevádzkované v spojení s inou
    anténou alebo vysielačom.
UPOZORNENIE: Akékoľvek zmeny alebo úpravy zariadenia, ktoré nie sú výslovne schválené 
stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k zrušeniu vášho oprávnenia prevádzkovať 
zariadenie.

Informácia pre užívateľa : RSS-247
Upozorňujeme, že zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou 
zodpovednou za zhodu, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať zariadenie. 
Upozornenie: Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie 
spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, 
ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť zariadenia.
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Bezpečnostná Informácia
Prečítajte si nasledujúce bezpečnostné informácie, aby ste výrobok správne používali.

Bezpečnostné symboly
“Varovanie” - Označuje potenciálne nebezpečenstvo, ktoré, ak sa mu nevyhnete, môže mať za 
následok zranenie alebo smrť.

“Upozornenie” - Označuje potenciálne nebezpečenstvo, ktoré, ak sa mu nevyhnete, môže viesť k 
ľahkému zraneniu alebo poškodeniu majetku.

„Poznámka“ – Poskytuje užitočné informácie, ktoré používateľom pomôžu lepšie využívať funkcie 
produktu.

Počas používania výrobku:
• Neobsluhujte výrobok počas riadenia motocykla. Rozptyľovanie počas jazdy môže spôsobiť 

nehody a spôsobiť zranenie alebo smrť.
• Pevne nainštalujte výrobok na motocykel. Výrobok môže počas prevádzky motocykla spadnúť, 

ak nie je správne namontovaný. Nesprávna montáž môže viesť k nehodám s následkom 
zranenia alebo smrti.

• Neinštalujte výrobok na miesto vystavené horľavým plynom. V opačnom prípade môže dôjsť k 
požiaru alebo výbuchu.

• Výrobok nepoužívajte na mieste s vysokou vlhkosťou alebo teplotou. Môže to spôsobiť poruchu 
produktu, výbuch alebo požiar.

• Zabezpečte, aby bol výrobok mimo dosahu detí a domácich zvierat. Ak sa produkt rozbije, 
môže dôjsť k smrteľnému zraneniu.

• Nenechávajte výrobok vystavený priamemu slnečnému žiareniu. Ak tak neurobíte, môže dôjsť 
k poruche vnútorného elektronického obvodu alebo šošovky.

• Výrobok úplne neponárajte do vody. Mohlo by dôjsť k poškodeniu produktu.
• Produkt nerozoberajte ani ho nevystavujte nárazom. Mohlo by dôjsť k poškodeniu produktu.
• Neoprávnená demontáž výrobku ruší platnosť záruky na výrobok.
• Pri stláčaní tlačidiel nevyvíjajte nadmernú silu ani nepoužívajte ostré predmety. Mohlo by dôjsť 

k poškodeniu tlačidiel.
• Výrobok nečistite chemikáliami alebo čistiacimi prostriedkami. Mohlo by dôjsť k poškodeniu 

produktu. Výrobok čistite pomocou čistej, mäkkej a suchej látky.
• Pred vložením pamäťovej karty do produktu skontrolujte, či je v správnom smere. Zásuvka na 

pamäťovú kartu alebo pamäťová karta sa môže poškodiť, ak je vložená nesprávne.
• Nepoužívajte výrobok dlhší čas vonku, keď prší. Ak tak urobíte, môže dôjsť k poškodeniu 

produktu vodou.
• Výrobok používajte pri teplote od -10 °C do 60 °C a skladujte ho pri teplote od -20 °C do 70 °C. 

Produkt nemusí fungovať tak, ako je navrhnutý, a ak je prevádzkovaný alebo skladovaný mimo 
špecifikovaných teplotných rozsahov, môže dôjsť k trvalým fyzickým poškodeniam. Na takéto 
poškodenia sa nevzťahuje záruka.

• Často kontrolujte správnu polohu inštalácie produktu. Náraz spôsobený extrémnymi 
podmienkami na ceste môže zmeniť polohu inštalácie. Uistite sa, že je výrobok umiestnený 
podľa pokynov v tejto príručke.
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Prehľad
Pri otvorení krabice sa uistite, že sú v nej všetky položky. Štandardné položky sa môžu zmeniť 
bez predchádzajúceho upozornenia.

Riadiaca jednotka s ovládaním  
(vrátane kabeláže) Predná kamera Zadná kamera

Držiaky kamier Stručný návod microSD karta

Skontrolujte hrúbku každého kábla, aby ste identifikovali prednú a zadnú kameru. Kábel prednej 
kamery je hrubší ako kábel zadnej kamery.

Vkladanie a vyberanie pamäťovej karty
Vyberanie SD karty
1 Uistite sa, že je produkt vypnutý, a potom jemne zatlačte 

pamäťovú kartu v slote špičkou prsta. Pamäťová karta sa 
čiastočne vysunie z produktu.

2 Vyberte ju prstami.

Vkladanie SD karty
Vložte pamäťovú kartu do slotu pamäťovej karty, pričom 
dávajte pozor na smer pamäťovej karty a potom kartu zatlačte 
do slotu, kým nebudete počuť kliknutie. Pred vložením 
pamäťovej karty sa uistite, že kovové kontakty na pamäťovej 
karte smerujú k tlačidlám produktu.

• Pred vybratím pamäťovej karty sa uistite, že je produkt vypnutý. Ak vyberiete pamäťovú kartu, 
keď je produkt zapnutý, nahrané video súbory sa môžu poškodiť alebo stratiť.

• Pred vložením pamäťovej karty do produktu skontrolujte, či je v správnom smere. Slot na 
pamäťovú kartu alebo pamäťová karta sa môže poškodiť, ak je vložená nesprávne.

• Používajte iba autentické pamäťové karty od spoločnosti THINKWARE. THINKWARE 
nezaručuje kompatibilitu a normálnu prevádzku pamäťových kariet tretích strán.

• Na pamäťovú kartu sa vzťahuje záruka na nefunkčnosť 6 (šesť) mesiacov od dátumu nákupu. 
Ak pamäťová karta po záručnej dobe nefunguje, zakúpte si novú od spoločnosti THINKWARE 
alebo jej autorizovaných predajcov.

• Aby ste predišli strate nahratých video súborov, pravidelne zálohujte video súbory na 
samostatné úložné zariadenie.

• Pre najlepší výkon záznamu formátujte pamäťovú kartu štvrťročne.
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Popis súčastí
Dizajn produktu sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Hlavná jednotka

Diaľkové 
ovládanie 

Používa sa 
na ovládanie 

nahrávania

Slot na pamäťovú 
kartu 

Na uloženie záznamov 
vložte pamäťovú kartu.

Port pre prednú 
kameru 
Používa sa na 
pripojenie prednej 
kamery. 
(hrubý kábel)

Port pre zadnú 
kameru Používa sa 
na pripojenie zadnej 
kamery. 
(tenký kábel)

Napájací kábel 
Pripojte vodiče (ACC, GND) k 
batérii vášho motocykla.

Skontrolujte hrúbku každého kábla, aby ste identifikovali prednú a zadnú kameru. Kábel prednej 
kamery je hrubší ako kábel zadnej kamery.

Diaľkové ovládanie

Tlačidlo manuálneho 
nahrávania 

Stlačením spustíte 
manuálne nahrávanie.

Stavová LED 
Označuje stav produktu.

Mikrofón 
Používa sa na nahrávanie hlasu.

tlačidlo Wi-Fi 
Stlačením zapnete režim AP*, 
ktorý pripája produkt k smartfónu 
cez sieť Wi-Fi.

* Režim AP zapne Wifi.
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Predná / Zadná kamera

Objektív prednej/zadnej kamery 
Zaznamená predný záber.

Kábel kamery 
Pripojte ku konektoru hlavnej jednotky.

Horizontálny referenčný bod 
Pripevnite výrobok k držiaku podľa 

označeného bodu ( Motorsports Cam

M1
Quick Start Guide 
& Warranty ). 

Skontrolujte hrúbku každého kábla, aby ste identifikovali prednú a zadnú kameru. Kábel prednej 
kamery je hrubší ako kábel zadnej kamery.

Inštalácia
Nasledujúci obrázok zobrazuje vhodné miesta inštalácie na motocykli pre každú časť produktu. 
Vyberte vhodné miesta inštalácie a postupujte podľa pokynov na správnu inštaláciu každého 
komponentu.

Zadná kamera Diaľkový ovládač

Hlavná jednotka Predná kamera

Napájací kábel musí byť na motocykel odborne nainštalovaný vyškoleným mechanikom. Ak je 
produkt nesprávne nainštalovaný, môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
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Inštalácia hlavnej jednotky
Pripevnite hlavnú jednotku k vnútornej časti 
motocykla, napríklad k vnútornej strane 
sedadla.

Pevne pripevnite výrobok k motocyklu. 
Produkt sa môže počas jazdy odpojiť, 
ak nie je pevne pripevnený.

Inštalácia diaľkového ovládača
Odstráňte ochrannú fóliu z diaľkového 
ovládača a pripevnite ho na miesto, kde 
sa dá ľahko použiť bez toho, aby bránil v 
prevádzke vozidla.

Pre bezpečnú jazdu usporiadajte káble 
tak, aby vodičovi nebránili vo výhľade 
alebo aby mu neprekážali pri riadení.

Pred pripevnením produktu utrite 
inštalačný povrch suchou handričkou. 
Ak  na  povrchu  zos tanú  cudz ie 
predmety a výrobok sa nedá pevne 
pripevniť, môže sa počas jazdy oddeliť 
od miesta inštalácie.

Inštalácia prednej / zadnej kamery

1 Odstráňte ochrannú fóliu z držiaka a 
pripevnite ju na miesto, kde môžu kamery 
zaznamenávať pohľad spredu aj zozadu.

P r e d  p r i p e v n e n í m  p r o d u k t u 
utrite inštalačný povrch suchou 
handričkou. Ak na povrchu zostanú 
cudzie predmety a výrobok sa nedá 
pevne pripevniť, môže sa počas 
jazdy oddeliť od miesta inštalácie.
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2 Kameru pripevnite k držiaku podľa 
vodorovného referenčného bodu a pevne 
utiahnite skrutky pomocou kľúča. 

Pevne utiahnite skrutky, aby ste 
pripevnili prednú/zadnú kameru k 
držiaku. Ak nie sú skrutky pevne 
dotiahnuté, kamera sa môže počas 
jazdy odpojiť od držiaka. 

Ak chcete zafixovať nastavený uhol 
prednej/zadnej kamery, vhodne 
utiahnite skrutky pripevnené k 
držiaku.

Pripojenie kábla kamery  k hlavnej jednotke

2

1

Vložte kábel kamery do slotu pre kameru 
tak, aby značky na konektoroch smerovali 
oproti sebe. Otočte konektorom v smere 
hodinových ručičiek, kým nebude pevne 
utiahnutý, aby ste zaistili spojenie.

1

2

Ak chcete odpojiť kábel kamery od slotu 
pre kameru, otočte konektorom proti smeru 
hodinových ručičiek, kým sa neuvoľní, a 
potom odtiahnite konektory.

Pre bezpečnú jazdu usporiadajte káble 
tak, aby vodičovi nebránili vo výhľade 
alebo aby mu neprekážali pri riadení.
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Pripojenie napájacieho kábla

Pripojte napájací kábel (ACC, GND) ku kabeláži zapaľovania motocykla.

• Napájací kábel musí byť na motocykel odborne nainštalovaný vyškoleným mechanikom. Ak je 
produkt nesprávne nainštalovaný, môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

• Po pripojení napájacieho kábla (ACC, GND) ku kabeláži motocykla sa uistite, že je zapojenie 
správne dokončené. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k poškodeniu produktu alebo motocykla.

Zapnutie a vypnutie zariadenia
Produkt sa automaticky zapne a nepretržité nahrávanie sa spustí, keď zapnete zapaľovanie, 
alebo naštartujete motor. Ak chcete produkt vypnúť, vypnite zapaľovanie, alebo zastavte motor. 
Produkt sa automaticky vypne.

Používanie funkcie nepretržitého nahrávania
Nepretržité nahrávanie sa spustí po zapnutí produktu. Počas nepretržitého nahrávania funguje 
nahrávanie nasledovne.

Popis stavu Indikačná LED

Počas jazdy sa videá zaznamenávajú v 1 minútových intervaloch a 
ukladajú sa do priečinka „cont_rec“. Modrá (svieti)

• Po zapnutí počkajte, kým bude výrobok úplne pripravený na prevádzku, až potom začnite 
jazdiť. Nahrávanie videa sa nespustí, kým sa produkt úplne nezapne.

• Predtým ako budete obsluhovať nastavenie produktu, zaparkujte motocykel na bezpečnom 
mieste.

• Počas konfigurácie nastavení v aplikácii THINKWARE DASH CAM LINK kamera nahrávanie 
zastaví.

• Zaznamenané video si prezerajte iba v aplikácii alebo v PC. Ak vložíte pamäťovú kartu priamo 
do inteligentného zariadenia, ako je smartfón alebo tablet, a prehráte zaznamenané videá, 
video súbory sa môžu stratiť.

Videá sa ukladajú do nasledujúcich priečinkov podľa režimu nahrávania.

Názov adresáru v aplikácii Continuous recording Manual recording

Názov adresáru na SD karte cont_rec manual_rec
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Manuálne nahrávanie
Môžete zaznamenať scénu, ktorú chcete zachytiť počas jazdy, a uložiť ju ako samostatný súbor.

Popis Indikačná LED

Keď stlačíte tlačidlo manuálneho nahrávania ( REC ), video sa bude 
nahrávať 1 minútu, od 10 sekúnd pred do 50 sekúnd po stlačení 
tlačidla, a uloží sa do priečinka „manual_rec“. 

Modrá (bliká)

Indikačná LED - Prevádzkový stav
Pozrite si nasledujúcu tabuľku a skontrolujte stav indikačnej LED.

Prevádzkový stav Indikačná LED

Nepretržité nahrávanie Modrá (svieti)

Manuálne nahrávanie Modrá (bliká) 

Kamera vyhľadáva wifi pripojenie Zelená (svieti)

Kamera je pripojená k mobilnej aplikácii cez Wifi Zelená (bliká) 

Kamera aktualizuje firmvér cez mobilnú aplikáciu Červená (svieti)

• Vyskytla sa chyba v pripojení 
medzi prednou / zadnou kamerou a hlavnou jednotkou

• Vyskytla sa chyba v pripojení 
medzi pamäťovou kartou a hlavnou jednotkou

Červená (bliká) 

Prevrátenie jednotky Modrá + Zelená + Červená 
(bliká) 
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Používanie mobilnej aplikácie
Na svojom smartfóne môžete prezerať a spravovať zaznamenané videá a konfigurovať 
nastavenie produktu.

• Na používanie aplikácie THINKWARE DASH CAM LINK je potrebné jedno z nasledujúcich 
prostredí:

                 -Android 7.0 (Nougat) alebo vyšší 
                 - iOS 13 alebo vyšší (Ak je vaša verzia nižšia ako iOS 13, použite aplikáciu
                                                    THINKWARE DASH CAM LINK Legacy.) 
Pri prvom pripojení zariadenia k smartfónu sa vyžaduje heslo Wi-Fi. Do poľa na zadanie hesla 
zadajte „123456789“.

Pripojenie zariadenia k telefónu

1 Na svojom smartfóne otvorte Google Play Store alebo Apple App Store a stiahnite si a 
nainštalujte THINKWARE DASH CAM LINK.

2 Spustite THINKWARE DASH CAM LINK.

3 Kliknite na Dash cam connection is required. v spodnej časti obrazovky a podľa pokynov na 
obrazovke pripojte produkt k smartfónu.
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Nastavenie

1 Pripojte sa cez wifi a spustite aplikáciu THINKWARE DASH CAM LINK a kliknite na Nastavenia 
Dash Cam v aplikácii.

2 Funkcie môžete v aplikácii nastaviť podľa svojich potrieb a preferencií.

Možnosti Popis

Správa SD karty
• Formátovanie SD karty
• Rozdelenie kapacity SD karty
• Nastavenie premazávania pri zaplnení SD karty

Nastavenie kamery • Nastavenie jasu prednej / zadnej kamery
• Zmena orientácie obrazu zadnej kamery hore / dolu

Nastavenie nahrávania Zapnutie / Vypnutie funkcií “Super Night Vision” a “Daytime 
Video Stabilization*

Nastavenie systému

• Vyberte jazyk, ktorý sa má zobraziť v aplikácii
• Zapnite alebo vypnite funkciu zobrazenia rýchlosti
• Vyberte jednotku rýchlosti
• Nastavte časové pásmo
• Nastavte letný čas

*  Ak aktivujete funkciu Super Night Vision, môžete v noci nahrávať jasné videá s vysokým rozlíšením.
** Stabilizujte videá zaznamenané počas dňa. S výnimkou dňa sa vykonáva normálne nahrávanie.

Prezeranie nahratých videí a fotiek
Ak chcete zobraziť zaznamenané obrázky a videá, postupujte podľa pokynov.

1 Pripojte kameru k aplikácii a kliknite na Zoznam súborov v aplikácii.

2 Vyberte režim nahrávania (Nepretržité/Manuálne nahrávanie) nahraného videa a prehrajte 
požadované video.

• Zaznamenané obrázky a videá si môžete prezerať aj v prehliadači THINKWARE PC.
• Pred pozeraním videa zaparkujte svoj motocykel na bezpečnom mieste.
• Produkt zastaví nahrávanie počas prezerania zoznamu súborov alebo prehrávania videa.
• Prezerajte si zaznamenané video iba v aplikácii alebo PC. Ak vložíte pamäťovú kartu priamo 

do inteligentného zariadenia, ako je smartfón alebo tablet, a prehráte nahrané video, súbor sa 
môže stratiť.

• Identifikačné čísla vozidla môže byť ťažké identifikovať v závislosti od relatívnej rýchlosti 
vozidla a svetelných podmienok na ceste.
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Parametre
Parameter/Vlastnosť Hodnota / Názov

Názov modelu M1 2CH

Rozmery / hmotnosť - Predná 
kamera 75.3 x 36.6 x 36.6 mm / 167.2 g

Rozmery / hmotnosť - Predná 
kamera 75.3 x 36.6 x 36.6 mm / 102.6 g

Rozmery / hmotnosť - Hlavná 
jednotka

118 x 73 x 26 mm / 254.3 g  
(Including remote control (50.1 x 40 x 16.1 mm))

Záznamové médium microSD karta(Class10), max 128GB

Režimy nahrávania Nepretržité/Manuálne/ 
Video stabilizácia/Super night vision

Obrazový snímač 2.1M Pixels, 1/2.8" CMOS, 1080p (Front camera: 6-axis gyro 
sensor)

Čip IMX291

Uhol záberu 140° (diagonálne) 

Video FHD (1920 x 1080) / H.264 / MP4 

Snímkovanie Maximum 30 sn/s 

Audio High-Efficiency Advanced Audio Coding, HE-AAC

GPS vstavaná

Wi-Fi 802.11b/g/n

Napájanie DC 12 V

Spotreba 5.3 W (2CH, plne nabitý kondenzátor)

Pomocné napájanie Kondenzátor 

Indikačná LED na ovládači: 3-farebná LED (Status/Recording LED)

Teplota skladovacia / prevádzková 14 – 140℉/-10 – 60℉ 
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THINKWARE poskytuje pôvodnému kupujúcemu záruku počas 
nasledujúceho obdobia od dátumu nákupu na nedostatky v 
materiáli a spracovaní pri bežnom používaní. Ak táto jednotka 
nebude počas záručnej doby fungovať uspokojivým spôsobom, 
spoločnosť THINKWARE podľa vlastného uváženia produkt vymení 
alebo opraví. Môžeme použiť funkčne ekvivalentné, podobné (ak je 
model ukončený alebo nie je na sklade), repasované, renovované, 
repasované, použité alebo nové produkty alebo diely.

MicroSD karta: 6 mes

Jednotka, kamery a príslušenstvo: 24 mes

Ak je potrebná oprava
Ak by táto jednotka nefungovala uspokojivým spôsobom, je najlepšie 
sa najskôr informovať v obchode, kde bola pôvodne zakúpená. Ak sa 
tým problém nevyrieši a ak si myslíte, že vaša jednotka spĺňa kritériá 
na záručnú výmenu alebo opravu, kontaktujte nás na adrese www.
thinkware.com/Support.

Na čo sa záruka nevzťahuje
Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje:
1. Ak zariadenie nebolo zakúpené od spoločnosti THINKWARE alebo 

jej autorizovaných predajcov.
2. Porucha zariadenia v dôsledku bežného opotrebovania, 

nesprávneho používania, nedostatočnej údržby, nehôd, úprav, 
alebo opráv neoprávnenou osobou alebo subjektom.

3. Produkty, ktoré sú prevádzkované v kombinácii s pomocným alebo 
periférnym zariadením, ktoré nie je certifikované spoločnosťou 
THINKWARE na použitie s produktom alebo akékoľvek 
poškodenie produktov alebo doplnkového vybavenia v dôsledku 
takéhoto použitia.

4. THINKWARE nezodpovedá za žiadne škody (majetkové, obchodné 
a/alebo nepriame škody), stratu alebo poškodenie údajov z 
akéhokoľvek dôvodu, poškodenie produktu alebo zranenia osôb, 
ku ktorým dôjde v dôsledku nehôd alebo prírodných katastrof.

5. THINKWARE Dash Cam zaznamenáva a ukladá video z 
dopravných nehôd. Nezaručuje však zaznamenanie všetkých 
nehôd. Nehody s ľahkým nárazom, ktorý nestačí na aktiváciu 
snímača detekcie nárazu, sa nemusia zaznamenať.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA A VÝLUKY ZO ZÁRUKY
THINKWARE zaručuje, že výrobok bude bez chýb materiálu 
alebo spracovania pri bežnom používaní 2 roky od pôvodného 
dátumu nákupu. Ako podmienku získania záručného servisu 
sa od vás môže vyžadovať predloženie dokladu o kúpe. 
Povinnosti THINKWARE a právo kupujúceho v rámci tejto 
záruky sú obmedzené na opravu alebo výmenu podľa 
rozhodnutia autorizovaného predajcu THINKWARE. 
Kupujúci musí oznámiť akúkoľvek chybu do 2 rokov 
od dátumu zakúpenia a chybný výrobok musí vrátiť 
v obchode, kde bol pôvodne zakúpený, alebo u autorizovaných 
predajcov THINKWARE na vaše náklady.
Tam, kde to povoľujú miestne zákony, produkty THINKWARE a 
akékoľvek náhradné produkty alebo diely môžu byť nové alebo 
renovované tak, aby boli funkčne ekvivalentné novým z hľadiska 
výkonu a spoľahlivosti. Náhradné produkty alebo diely budú mať 

funkčnosť aspoň rovnakú ako vymieňaný produkt alebo diel. Na 
náhradné produkty a diely sa poskytuje záruka, že neobsahujú chyby 
materiálu alebo spracovania po dobu 90 dní alebo počas zvyšku 
záručnej doby na produkt THINKWARE, ktorý nahrádzajú alebo do 
ktorého sú nainštalované, podľa toho, ktorá doba je dlhšia.. 
Táto obmedzená záruka sa vzťahuje iba na pôvodného 
kupujúceho 
Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na kozmetické poškodenie 
alebo poškodenie vyplývajúce z (a) nehody, zneužitia, nesprávneho 
použitia, prírodnej katastrofy, nedostatočného alebo nadmerného 
elektrického napájania, abnormálnych podmienok prostredia alebo 
iných vonkajších príčin; (b) oprava, výmena, úprava, neoprávnená 
demontáž alebo servis vykonaný kýmkoľvek iným ako THINKWARE 
alebo autorizovaným poskytovateľom servisu THINKWARE; alebo 
(c) úprava alebo konverzia vykonaná podľa uváženia používateľa, 
nepozornosti alebo nedbanlivosti.
OKREM TOHOTO, AKO JE VÝSLOVNE UVEDENÉ V 
TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKE, PRE VÁŠ PRODUKT 
NEEXISTUJÚ ŽIADNE INÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ. 
VŠETKY IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO 
VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ULOŽENÉ ZÁKONOM 
SÚ OBMEDZENÉ NA TRVANIE PLATNEJ ZÁRUČNEJ DOBY. 
THINKWARE ODMIETA VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY VRÁTANE 
AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK.
Táto obmedzená záruka vám dáva špecifické zákonné práva a 
riadi sa zákonmi jurisdikcie, v ktorej bol váš produkt THINKWARE 
zakúpený. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú žiadne obmedzenie dĺžky 
trvania obmedzenej záruky alebo vylúčenie alebo obmedzenie 
náhodných alebo následných škôd. V takom prípade sa na vás 
vylúčenia alebo obmedzenia uvedené v tejto obmedzenej záruke 
nemusia vzťahovať. Môžete mať aj ďalšie práva, ktoré sa líšia podľa 
jurisdikcie. 
V rozsahu povolenom miestnymi zákonmi sú opravné prostriedky 
uvedené v tejto obmedzenej záruke vašimi jedinými a výhradnými 
opravnými prostriedkami. Tieto zmluvné podmienky nahrádzajú 
všetky predchádzajúce dohody alebo vyhlásenia vrátane vyhlásení 
v predajnej literatúre alebo rád poskytnutých v súvislosti s vaším 
nákupom.

V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNYM ZÁKONOM A OKREM 
TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKY V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE 
POSKYTOVATEĽ AUTORIZOVANÝCH SLUŽIEB THINKWARE 
ZODPOVEDNÝ ZA (1) AKÉKOĽVEK ŠKODY SPÔSOBENÉ 
PRODUKTOM ZA FAKT VYKONÁVAŤ, (2) AKÉKOĽVEK ŠKODY 
VYPLÝVAJÚCE ZO STRATY ÚDAJOV, ALEBO (3) AKÉKOĽVEK 
NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ALEBO ZVLÁŠTNE ŠKODY, 
(4) AKÉKOĽVEK POVINNOSTI VYPLÝVAJÚCE Z PREČINKOV 
ALEBO AKÝCHKOĽVEK INÝCH Z PRÁVNEJ TEórie, A TAKÉTO 
ŠKODY. THINKWARE NEPOSKYTUJE ŽIADNE INÉ ZÁRUKY.  

℉ Obmedzená 6-mesačná záruka:
Produkt s 24-mesačnou zárukou na chyby materiálu a spracovania 
obsahuje kartu MicroSD THINKWARE, ktorá je súčasťou balenia 
produktu a na ktorú sa vzťahuje záruka 6 mesiacov.
V prípade chyby produktu, ktorá si vyžaduje podporu počas záručnej 
doby, kontaktujte zákaznícku podporu THINKWARE (www.thinkware.
com) so žiadosťou o pomoc.

Záruka
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