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Печатка
сервісного

центра

Дякуємо Вам за придбання продукції торгової марки , далі по тексту GREENVISION
«ОБЛАДНАННЯ». При появі необхідності гарантійного обслуговування обладнання, 
просимо Вас звертатися до ділера або компанії, в яких була здійснена покупка, або в 
один з авторизованих серввісних центрів (адреси сервісних центрів Ви зможете 
отримати в місці здійснення покупки, або на сайті www.greenvision.ua). Телефон 
безкоштовної гарячої лінії: 0800309988.

Шановний покупець!

Умови гарантійного обслуговування

3. Вирішення питання про доцільність ремонта чи заміни несправних частин 
обладнання приймається сервісним центром.

- на обладнання, що має сліди механічного пошкодження або самостійного ремонту;

- що використовується із порушенням правил експлуатації, або використовується не 
за призначенням;

- що експлуатувалося при відсутності захисного заземлення;

7. Гарантійне обслуговування здійснюється, якщо обладнання експлуатувалося в 
нормальних кліматичних умовах.

9. Термін гарантійного обслуговування складає 12 місяців з дати продажу.

- із пошкодженнями, що викликані невідповідністю параметрів мереж живлення, 
телекомунікаційних та кабельних мереж державним стандартам, дією інших зовнішніх 
факторів;

1. Гарантійне обслуговування передбачає безкоштовний ремонт або заміну 
комплектуючих обладнання на протязі гарантійного терміну.
2.  Гарантійний ремонт здійснюється авторизованим сервісним центром.

4. Гарантійне обслуговування здійснюється тільки при наявності правильно  
заповненого гарантійного талона. Повинні бути вказані: модель, серійний номер виробу, 
дата продажу, проставлена чітка печатка фірми-продавця та підпис покупця.

  - з відсутніми або пошкодженими гарантійними бирками, наклейками, пломбами, 
герметизуючими прокладками;

6.  Гарантія не розповсюджується на обладнання:

5. Гарантійний ремонт не здійснюється у випадку невідповідності серійних номерів 
виробу та номерів, вказаних в гарантійному талоні та на пакуванні.

- із слідами випадкового або навмисного попадання сторонніх предметів, речовин, 
рідин або комах до внутрішніх частин обладнання;

- із пошкодженнями, що були викликані експлуатацією обладнання в нештатному 
режимі, або в умовах, не передбачених виробником, а також тих, що відбулися внаслідок 
дії стихійних лих, вандалізма, механічних та теплових пошкоджень, пожежею, 
побутовими факторами, зовнішніми впливами, випадковими зовнішніми факторами 
(викид напруги в електричній мережі вище норми, гроза, тощо), неправильним 
підключенням;

- із пошкодженнями, що були викликані використанням нестандартних витратних 
матеріалів, адаптерів та запчастин;

8. На обладнання, в якого закінчився термін гарантійного обслуговування, гарантія не 
розповсюджується.

Виробник залишає за собою право на внесення змін в комплектацію або 
специфікацію продукції, що випускається, у будь-яких час без попереднього 
повідомлення, та без будь-яких зобов’язань внести такі ж зміни до вже проданої 
продукції.

Печатка
фірми-

продавця

ÃÀÐÀÍÒ²ÉÍÈÉ ÒÀËÎÍ



Вид ззаду

Для скритого
підключення
кабелем

Отвір для
кріплення

Отвір для
кріплення

AC 220V

Підключення
до заземлення
Підключення до 
GND -12V

Перемикач до
акумуляторної
батареї

Підключення
акумуляторної
батареї:
Червоний (+)
Чорний (-)

DC +12V

Отвори для підключення
кабеля

1. Монтаж 2. Підключення

Вид збоку

3. Спецификація

Вхідна напруга живлення: AC190~240V, 50Hz

Габаритні розміри: 295х195х90 мм
Максимальний струм навантаження: 5A
Вихідна напруга: DC12V±5%

4. Захисний функціонал

5. Керівництво з використання

    

Захист від короткого замикання

Якщо в навантаженні сталося коротке 
замикання, джерело живлення буде відключено. 
Пристрій продовжить роботу автоматично після 
вирішення проблеми.

Захист від перенапруження

●  Пристрій має захисний функціонал: від 
перевантаження, короткого замикання та 
неправильної полярності.

●  Використовуйте напругу живлення пристрою 
190-240V, підключіть дроти до пристроїв, що 
необхідно забезпечити резервним живленням 
12V. Підключіть акумуляторну батарею, 
дотримуючись полярності.

●  При відключенні живлення від мережі 220V, 
пристрій переходить на живлення від 
акумуляторної батареї.
●  Якщо акумуляторна батарея розряджена, при 
відключенні живлення від мережі 220V, пристрій 
не переключиться на роботу від акумулятора, 
необхідно зарядити батарею.
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