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Vážený uživateli,

děkujeme, že jste si vybrali čtečku otisků prstů pro rychlé a pohodlné odemykání vašich vstupních dveří. Ačkoli jsou naše 
čtečky otisků prstů uživatelsky velmi přívětivé, je dobré věnovat pár minut prostudování jejich funkcí. Na následujících 
stranách naleznete vše, co je třeba vzít v úvahu při používání vašeho zařízení, a rovněž je zde uveden podrobný popis 
funkcí zařízení.

Věříme, že budete se svým novým zařízením spokojeni.

Výrobce:
Navkom d.o.o., Cesta v Log 19, 1351 Brezovica, Slovinsko

info@navkom.si, www.navkom.si
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VÝCHOZÍ JAZYK APLIKACE JE STEJNÝ JAKO JAZYK, KTERÝ POUŽÍVÁ VÁŠ OPERAČNÍ 
SYSTÉM (ANDROID NEBO APPLE). POKUD APLIKACE INOKEY-MANAGER NEROZEZNÁ 
JAZYK VAŠEHO OPERAČNÍHO SYSTÉMU, BUDE JAZYKEM APLIKACE ANGLIČTINA.
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SPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ PRSTU NA SNÍMAČI

U žen, dětí a uživatelů s menšími prsty je nutné silnější přitlačení prstů na 
snímač tak, aby otisk prstu pokryl dostatečně velkou plochu snímače (při 
přitlačení prstu na snímač se plocha otisku prstu zvětší).

1 OTISK PRSTU MUSÍ POKRÝVAT MINIMÁLNĚ 70 % SNÍMAČE.

Pro většinu uživatelů to znamená střed prstu, kde smyčky vzoru otisku prstu 
tvoří střed. Prohlédněte si podrobněji své otisky prstů a jejich typické znaky.

2 PŘILOŽTE PRST DO STŘEDU SNÍMAČE POD ÚHLEM, KTERÝ 
ZAJISTÍ SEJMUTÍ NEJVÝRAZNĚJŠÍ ČÁSTI OTISKU PRSTU.

3 SUCHÁ POKOŽKA JE HLAVNÍ PŘÍČINOU ŠPATNÉHO ROZPOZNÁNÍ 
OTISKU PRSTU.

Pokud je pro rozpoznání otisku nutné na snímač přitlačit více než obvykle, 
nejčastější příčinou je suchá pokožka. K tomuto problému může častěji 
docházet v zimních měsících. Prst můžete zvlhčit pomocí krému na ruce, 
vlhčeného ubrousku nebo krátkým dotykem vlhkého povrchu.

4 PŘITISKNĚTE A PODRŽTE PRST NA SNÍMAČI.

Po úspěšném načtení se ozve pípnutí. Držte prst na snímači až do doby, než 
se ozve pípnutí.

5 KAŽDÝ OTISK PRSTU UŽIVATELE JE NUTNÉ ZAREGISTROVAT 
NĚKOLIKRÁT! ZAREGISTRUJTE ROVNĚŽ OTISKY DALŠÍCH PRSTŮ 
NA OBOU RUKÁCH PRO PŘÍPAD, ŽE BY DOŠLO KE ZRANĚNÍ PRSTU/
RUKY UŽIVATELE.

Provedením těchto opatření bude zajištěno dobré načtení bez ohledu na polo-
hu prstu na snímači, a to dokonce i v případě silně poškozeného otisku prstu.
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1
LED DIODA (VÍCEBAREVNÁ)

2
SNÍMAČ OTISKU PRSTU

   LED dioda poskytuje různé signály 
o stavu a provozu zařízení.

Vždy v pohotovostním režimu. Jakmile je na snímač 
přiložen prst, jehož otisk byl v zařízení zaregistrován, 

dveře se ihned otevřou.

3
ZVUKOVÁ SIGNALIZACE

Zvuková signalizace doplňuje LED diody 
během provozu zařízení.

TECHNICKÉ ÚDAJE
• Paměť otisků prstů: 500
• Napájecí napětí: 8–30 V, AC nebo DC
• 2 reléové výstupy
• Maximální proud / napětí na relé:  40 V / 3 A
• Doba sepnutí relé: 1–10 s
• Maximální Výkon: 3,6 W
• Rychlé rozpoznání otisku prstu: < 1,2 s
• Rozsah provozních teplot: -30 ºC až +80 ºC
• Maximální vlhkost vzduchu: 100 %, IP65
• V případě výpadku elektrického proudu zůstanou otisky prstů uloženy v paměti.
• Kapacitní snímač FPC1011F3
• Uživatelské rozhraní: LED dioda (5 barev), zvuková signalizace, tlačítka na řídicí jednotce a aplikace pro 

smartphony.

APLIKACE INOKEY-MANAGER BUDE FUNGOVAT SE SYSTÉMY ANDROID S 
ROZHRANÍM API VERZE 16 NEBO VYŠŠÍ (TELEFONY NEBO TABLETY) A SYSTÉMY 
iOS VERZE 11.4 NEBO VYŠŠÍ (ZAŘÍZENÍ APPLE). SVOU VERZI SI MŮŽETE 

ZKONTROLOVAT V NASTAVENÍ SVÉHO TELEFONU. UJISTĚTE SE, ŽE MÁTE ZAPNUTÉ 
VŠECHNY AUTOMATICKÉ AKTUALIZACE, ABY BYLA APLIKACE INOKEY-MANAGER VŽDY 
AKTUÁLNÍ.

EXTERNÍ JEDNOTKA – ČTEČKA OTISKŮ PRSTŮ

SOUČÁSTI A JEJICH FUNKCE

1

2

3
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ŘÍDICÍ JEDNOTKA INSTALOVANÁ NA KŘÍDLE DVEŘÍ

TLAČÍTKO 1
Zapnutí/vypnutí režimu volného vstupu.

TLAČÍTKO 2
Zapnutí/vypnutí modrého podsvícení.

TLAČÍTKO R
Resetování do továrního nastavení.

Pro přístup k tlačítku odšroubujte kryt.

1

2

3

ZAPNUTÍ režimu volného vstupu – stiskněte tlačítko 1:
0 Podržte tlačítko 1, dokud nezačne blikat modrá LED signalizace.
0 Administrátor potvrdí úkon otiskem prstu.
PO CELOU DOBU, KDY JE ZAPNUT REŽIM VOLNÉHO VSTUPU, SVÍTÍ 
ZELENÁ LED SIGNALIZACE.

VYPNUTÍ režimu volného vstupu – stiskněte tlačítko 1:
0 Podržte tlačítko 1, dokud nezačne svítit modrá LED signalizace 
namísto zelené.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ MODRÉHO PODSVÍCENÍ:
0 Podržte tlačítko 2, dokud se modré LED podsvícení nezapne/
nevypne.

PRVNÍ PŘIPOJENÍ KE ČTEČCE

PŘI PRVNÍM PŘIPOJENÍ APLIKACE INOKEY-MANAGER KE ČTEČCE (PŘED 
SPÁROVÁNÍM) DESETKRÁT BLIKNE ORANŽOVÁ LED SIGNALIZACE. JE-LI V DOSAHU 
VÍCE ČTEČEK (NESPÁROVANÝCH), ORANŽOVÁ LED SIGNALIZACE ROVNĚŽ INDIKUJE, 

KE KTERÉMU Z TĚCHTO ZAŘÍZENÍ BYLA APLIKACE INOKEY-MANAGER PŘIPOJENA. 
JAKMILE JE ČTEČKA SPÁROVÁNA A ZAŘÍZENÍ BYLO PŘIPOJENO, SIGNALIZACE SE VYPNE.

PŘED PRVNÍM PŘIPOJENÍM JE NUTNÉ PROVÉST RESET DO TOVÁRNÍHO 
NASTAVENÍ.
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RELÉ 2

Naše čtečky otisků prstů mají dva reléové výstupy. To znamená, že je můžete použít pro otvírání dalšího vstupu 
(garážová vrata, boční dveře atd.). Při ukládání nové osoby do aplikace Inokey-manager se zobrazí možnost 
zvolit dveře, které mají být otevřeny (přední vstup – relé 1, další vstup – relé 2 nebo relé 1 a 2 společně).

BEZPEČNOSTNÍ UZAMČENÍ ČTEČKY OTISKŮ PRSTŮ

V případě, že snímač nerozpozná otisk prstu sedmkrát za sebou, bude zablokován na dobu 30 sekund. Po tuto 
dobu nebude možné zařízení používat. Po uplynutí 30 sekund se zařízení vrátí do online režimu. V případě 
dalších sedmi neúspěšných pokusů bude váš snímač otisků prstů opět zablokován, tentokrát na dobu 60 sekund. 
Pro každou následující sekvenci sedmi neúspěšných pokusů je doba blokace prodloužena o dalších 30 sekund. 
Nejdelší doba blokace je 5 minut. Jakmile je otisk prstu rozpoznán, odpočítávání pokusů je resetováno.

BĚHEM BLOKACE VAŠÍ ČTEČKY OTISKŮ PRSTŮ NEPŘETRŽITĚ BLIKÁ FIALOVÁ LED 
SIGNALIZACE. PO TUTO DOBU NEBUDE MOŽNÉ ZAŘÍZENÍ POUŽÍVAT.

Pro přístup k tlačítku řídicí jednotky na křídle dveří nejprve odšroubujte kryt pomocí 
šestihranného klíče. Poté stiskněte a podržte tlačítko „R“ po dobu 10 sekund.
Po této době uslyšíte krátké pípnutí a tlačítko můžete uvolnit. Následně pětkrát zabliká fialová LED 
signalizace a zařízení pětkrát pípne. To znamená, že reset systému do továrního nastavení byl úspěšně 
proveden.

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Je-li čtečka vyměněna, je nutné novou jednotku nejprve spárovat s řídicí jednotkou:
Nejprve odšroubujte bezpečnostní kryt tlačítka „R“ řídicí jednotky na dveřním křídle. Poté 
stiskněte a podržte tlačítko po dobu 1 sekundy.
Po této době uslyšíte krátké pípnutí a tlačítko můžete uvolnit. Jakmile uslyšíte delší pípnutí, znamená to, že 
nová čtečka a řídicí jednotka jsou spárovány.

SPÁROVÁNÍ ČTEČKY S ŘÍDICÍ JEDNOTKOU

 TENTO KROK ZABRAŇUJE VÝMĚNĚ STÁVAJÍCÍ ČTEČKY NEOPRÁVNĚNOU OSOBOU 
ZA VLASTNÍ ČTEČKU TÉTO NEOPRÁVNĚNÉ OSOBY A ZÍSKÁNÍ PŘÍSTUPU TÍMTO 
ZPŮSOBEM.

ČTEČKA, U NÍŽ BYL RESET PROVEDEN, BUDE I NADÁLE UVEDENA V SEZNAMU 
APLIKACE INOKEY-MANAGER, ALE NEBUDE JIŽ MOŽNÉ SE K NÍ PŘIPOJIT. ČTEČKU 
JE NUTNÉ VYMAZAT A ZNOVU PŘIDAT.
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KAŽDOU NOVOU ČTEČKU JE PŘED JEJÍM POUŽITÍM 
NUTNÉ PŘIDAT DO APLIKACE INOKEY-MANAGER. 
JE-LI K APLIKACI INOKEY-MANAGER PŘIPOJENO 
VÍCE ČTEČEK, PRVNÍ PŘIPOJENÍ JE NUTNÉ PROVÉST 
POUZE S JEDNOU ČTEČKOU. BĚHEM PRVNÍHO 
PŘIPOJENÍ NESMÍ BÝT K NAPÁJENÍ PŘIPOJENY 
ŽÁDNÉ DALŠÍ ČTEČKY. V DANOU CHVÍLI MŮŽE 
BÝT KE ČTEČCE PŘIPOJOVÁN POUZE JEDEN 
SMARTPHONE.

Stiskněte Hledat.1

Vložte jméno snímače a 
stiskněte PŘIDAT.

2

JEDNA ČTEČKA MŮŽE BÝT PŘIPOJENA K VÍCE NEŽ JEDNOMU ZAŘÍZENÍ (APLIKACE INOKEY-MANAGER).

Stiskněte ikonu i vedle jména snímače se kterým má být vytvořeno 
spojení.  Na spodní části obrazovky se ukáže heslo. Zapište si jej. 

1

U nového zařízení stiskněte Hledat, následně zvolte Manuálně. Po 
zobrazení výzvy vložte jméno a dříve zobrazené heslo. 

2

1

2

PŘIPOJENÍ KE ČTEČCE (ANDROID)

PŘIPOJENÍ KE ČTEČCE (ANDROID) S DOPLŇKOVÝM ZAŘÍZENÍM
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Stiskněte a podržte 
název čtečky. Jakmile se 
zobrazí pokyn, potvrďte 
odpojení.

ODPOJENÍ ČTEČKY (ANDROID)

PŘIPOJENÍ KE ČTEČCE (APPLE)

KAŽDOU NOVOU ČTEČKU JE PŘED JEJÍM POUŽITÍM NUTNÉ PŘIDAT DO APLIKACE INOKEY-
MANAGER. JE-LI K APLIKACI INOKEY-MANAGER PŘIPOJENO VÍCE ČTEČEK, PRVNÍ PŘIPOJENÍ 
JE NUTNÉ PROVÉST POUZE S JEDNOU ČTEČKOU. BĚHEM PRVNÍHO PŘIPOJENÍ NESMÍ BÝT K 

NAPÁJENÍ PŘIPOJENY ŽÁDNÉ DALŠÍ ČTEČKY.
V DANOU CHVÍLI MŮŽE BÝT KE ČTEČCE PŘIPOJOVÁN POUZE JEDEN SMARTPHONE.

0 Nejprve stiskněte PŘIDAT, 
následně pak START. 
0 Pro potvrzení spojení 
stiskněte  Připojit.
0 Pro zadání jména snímače 
stiskněte NASTAVENÍ.
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JEDNA ČTEČKA MŮŽE BÝT PŘIPOJENA K VÍCE NEŽ JEDNOMU ZAŘÍZENÍ (APLIKACE INOKEY-MANAGER).

PŘIPOJENÍ KE ČTEČCE (APPLE) S DOPLŇKOVÝM ZAŘÍZENÍM

Stiskněte ikonu i vedle jména snímače, se kterým má být vytvořeno 
spojení.  Po zobrazení výzvy stiskněte Ukázat heslo.
Na spodní části obrazovky se zobrazí heslo, zapište si jej.

1

U nového zařízení stiskněte + a v dalším kroku zvolte Ruční 
nastavení.  Po zobrazení výzvy vložte jméno a dříve zobrazené heslo. 
Po zadání jména stiskněte NASTAVENÍ.

2

1

2

Stiskněte ikonu i vedle jméno 
snímače a potvrďte stisknutím 
SMAZAT.

ODPOJENÍ ČTEČKY (APPLE)
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POSTUP PRO PŘIDÁNÍ OSOB ZAHÁJÍTE STISKNUTÍM ZELENÉHO POLE
PŘIDÁNÍ OSOB
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Vložte jméno uživatele.

Zvolte jeho funkci (oprávnění) – správce, nebo uživatel. 
Správce může provádět všechny zásahy, vč. odstranění 
ostatních správců a uživatelů. Uživatel ovládá pouze 
otevírání dveří.

Zvolte relé, které bude ovládáno (relé, 1, relé 2, nebo obě 
relé najednou).

Vložte 1, nebo 3 otisky prstu pro uživatele. Otisky prstů 
dalších uživatelů mohou být vloženy později.

Maximálně může být vloženo 500 jednotlivých 
otisků prstů. Každý uživatel může mít uloženo vice 
otisků. Doporučujeme aby skutečně každý uživatel si 
založil vice otisků prstů – dokonce I několik otisků ze 
stejného prstu.

1

2

3

4
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SEZNAM VLOŽENÝCH OSOB
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U vložené osoby nelze nastavení (funkci, oprávnění) měnit. 
Je třeba danou osobu vymazat a znova vložit s potřebným 
nastavením.

Funkce správce je indikována oranžovou barvou, uživatele pak světle hnědou.

Toto jsou data pod jménem každé osoby:
0 status (Správce/Uživatel)
0 počet vložených otisků prstů
0 relé které (která) tato osoba ovládá

Každé osobě můžete kdykoliv přidat další otisky prstů. Stisknutím ikony 
1 se přiřadí jeden otisk prstu, při stisknutí ikony 3 budou přiřazeny tři 
otisky prstu.

Stisknutím ikony hodiny mohou být uživatelům přiřazeny časové plány, 
tzv. časová okna. Tyto plány je třeba nastavit předem. Jestliže je časový 
plan aktivní, je zeleně označen.  Každý uživatel může mít přidělený 
jeden časový plán.

Každý správce může vymazat jednotlivé uživatele i ostatní správce. 
Jeden správce musí být zachován. Lze jej odstranit pouze Resetem – 
návratem do továrního nastavení.

Osoby v seznamu lze vymazat stisknutím ikony Smazat.
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5
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VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE LZE PROVÁDĚT POUZE S POTVRZENÍM 
POMOCÍ OTISKU PRSTU ADMINISTRÁTORA.

NASTAVENÍ

15

CZ

Jméno snímače

Nastavení režimu volnéh průchodu (trvale otevřeno): Jestliže je tento 
režim aktivován, dveře se otevřou přiložením jakéhokoliv prstu na snímač. 
Délka tohoto režimu může být nastavena v rozmezí 1 – 600 minut, po uplynutí 
této doby se režim volného průchodu sám vypne. Jestliže je režim volného 
průchodu aktivní, LED kontrolka svítí trvale zeleně.

Délka sepnutí relé: Délka doby, během které je relé sepnuté, může být 
nastavena v rozmezí 1 až 10 sekund. Toto nastavení  Toto nastavení je 
užitečné, jestliže používáte elekrický otvírač, tzv. vrátný.

Modrá LED kontrolka: Modré podsvícení signalizuje, že snímač je mimo provoz.

1

2

3

4

Export/import databáse: Databáze otisků prstů může být přenesena do 
dalších snímačů.
1. Stiskněte tlačítko VÝSTUP na zdrojovém snímači. Toto musí být provedeno 
správcem.
2. Připojte nový snímač a stiskněte tlačítko VSTUP. Pokud byl již správce 
do nového snímače vložen, jeho otisk musí potvrdit tuto operaci. Jestliže je 
databáze nového snímače prázdná, tento krok nevyžaduje potvrzení.
3. Aktivaci přenesené database musí potvrdit správce na zdrojové čtečce.

6

Systém: Verze systému.

Nastavení LED přisvícení dveří: Jestliže je ve dveřích zabudováno 
přídavné LED přisvícení, může být napojeno do systému NAVKOM a ovládáno 
aplikací Inokey-manager (jen u řídících jednotek ve dveřním křídle, ne 
pro DIN lišty). Je možné nastavovat intenzitu osvětlení v rozmezí od 1% 
do 100% a nastavovat časový plán, kdy má být přisvícení zapnuté. Pomocí 
aplikace lze nastavit i trvalé přisvícení 24 hodin denně.

5

7
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100 NAPOSLEDY PROVEDENÝCH AKCÍ
HISTORIE
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Tyto následující operace jsou monitorovány:
0 všechny úspěšné vstupy (uživatelské i správcovské)
0 všechny pokusy o vstup mimo nastavený časový plán (plán musí být 
zapnutý a přiřazený uživateli)
0 dočasné zablokování

Historii nelze vymazat. Přepisují se nejstarší události tak, že 
celkový počet záznamů je stále 100.
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ČASOVÝ PLÁN MŮŽE BÝT PŘIŘAZEN UŽIVATELI PRO VYMEZENÍ ČASU, 
KDY SMÍ OVLÁDAT ZAŘÍZENÍ

ČASOVÝ PLÁN (ČASOVÉ OKNO)

Existují tři možnosti omezení přístupu pro jednotlivé dny v týdnu:
0 neomezený přístup 24 hodin
0 trvale bez přístupu
0 časově omezený přístup (od-do)

Chcete-li vytvořit plán, stiskněte tlačítko Přihlásit se. 1

Pojmenujte nový časový plán.2

3

Po provedení požadovaného nastavení stiskněte tlačítko ULOŽIT.4

Když je časový plán uložen, je automaticky aktivován. To je indikováno 
zelenou ikonou.
Každý časový plán může být deaktivován stisknutím ikony, ta se změní 
na bílou. Pokud byl vypnutý časový plán přidělen některým uživatelům, 
mají nyní neomezený přístup.

5

Časový plán může být vymazán stisknutím inkony Bin.  Pokud byl 
vymazaný časový plán přidělen některým uživatelům, mají nyní 
neomezený přístup.

6

Lze vytvořit až pět časových plánů.
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CZ
ZÁRUKA VÝROBCE

Záruční podmínky: 
Záruka platí po dobu 24  měsíců ode dne předání 
výrobku koncovému zákazníkovi. Výrobce produk-
tu, společnost NAVKOM d.o.o., tímto zaručuje, že 
produkt Inokey (dále jen „produkt“) bude po dobu 
záruční doby fungovat bezchybně a že materiály, ze 
kterých byl vyroben, jsou bez závad či poškození. 
Jestliže kupující zjistí závadu produktu, může uplat-
nit záruku u prodejce nebo výrobce, který následně 
kupujícímu vydá potvrzení o přijetí stížnosti. 
V případě oprávněné stížnosti provede výrobce 
opravu závady funkce výrobku do 45  dní od data 
podání stížnosti. Jestliže závadu nelze opravit, ob-
drží kupující od výrobce nebo prodejce nový pro-
dukt do 45 dní od data podání stížnosti. 

Poznámky k uplatnění záruky: 
Veškerá rizika a náklady vzniklé v souvislosti s 
přepravou produktu od autorizovaného prodejce 
nebo z autorizovaného servisu ponese klient. 
Záruka bude platná pouze v případě, že záruční 
list bude úplně vyplněn společností Navkom d.o.o. 
nebo autorizovaným prodejcem, nebo pokud 
budou k dispozici jiné dokumenty, které budou 
jasně dokládat okolnosti nákupu. Proto Vás laskavě 
žádáme, abyste se ujistili, že v originální (pro forma) 
faktuře je jasně uvedeno: Vaše jméno, jméno výrob-
ce, výrobní číslo produktu, rok, měsíc a den nákupu, 
nebo abyste se ujistili, že k faktuře, kterou obdržíte 
při nákupu, je připnut formulář původního záru-
čního listu, který obsahuje jméno výrobce, datum 
nákupu a typ výrobku. Společnost Navkom d.o.o. 
si vyhrazuje právo bezplatnou opravu odmítnout, 
pokud kupující nepředloží buď úplně vyplněný 
záruční list nebo výše uvedený dokument (fakturu, 
stvrzenku), nebo pokud údaje na záručním listu bu-
dou neúplné nebo nečitelné. 
Záruční list uschovejte na bezpečném místě, proto-
že nebudete moci obdržet jeho duplikát! 

Prodloužení záruky: 
Jestliže kupující uplatní záruku na produkt a autori-
zovaný servis zjistí, že stížnost je oprávněná, záruční 
doba se prodlouží o dobu, po kterou byl produkt 
v opravě. Jestliže na produktu, u kterého byla up-
latněna záruka, byla provedena větší oprava nebo 
jestliže byl produkt vyměněn za nový, kupujícímu 
bude poskytnuta nová záruka na dobu 24 měsíců. 

Záruku nelze uplatnit v následujících případech: 
1. Jakýkoli typ závady způsobené nesprávnou 
manipulací s produktem (např. používání produk-
tu k takovým účelům a takovým způsobem, které 
nejsou uvedeny v návodu k použití, manipulaci a 
údržbě atd.). 
2. Veškeré závady způsobené servisními zásahy, 
nastaveními, čištěním nebo jinou manipulací s pro-
duktem jinou osobou, než jsou autorizovaní techni-
ci společností Navkom d.o.o. 
3. Veškeré závady způsobené přepravou, pádem, 
nárazem atd. po zakoupení výrobku. 
4. Veškeré závady způsobené požárem, zemětře-
sením, povodní, bleskem, jinými přírodními 
katastrofami, znečištěným prostředím nebo 
nevhodným napájecím napětím. 
5. Veškeré závady způsobené nedbalou mani-
pulací nebo nevhodným skladováním produktu 
(například skladování produktu při vysokých tep-
lotách a vlhkosti, v blízkosti insekticidů, např. naf-
talenu, nebo potenciálně nebezpečných léků, jedů 
nebo chemikálií), nesprávnou údržbou atd. 
6. Jestliže výrobek předložený k opravě nemá záru-
ční list. 
7. Jakékoli změny v záručním listu týkající se roku, 
měsíce nebo data nákupu, jména kupujícího nebo 
prodejce nebo výrobního čísla. 
8. Jestliže k záručnímu listu není přiložen doklad o 
nákupu (faktura). 

Omezení odpovědnosti: 
Společnost Navkom d.o.o. nepředstavuje ani 
nepřebírá žádnou výslovnou nebo předpoklá-
danou záruku jménem dodavatelů nebo záruku 
týkající se obsahu písemného materiálu a v žádném 
případě nepřebírá žádnou odpovědnost za zakou-
pený materiál ani za stanovený účel ani za žádné 
následné, náhodné nebo přímé škody (včetně, 
mimo jiné, škody nebo ztráty zisku z příjmů, pře-
rušení obchodních operací a ztráty obchodních 
informací), ke kterým by mohlo dojít v důsledku 
používání nebo nemožnosti používání tohoto 
tištěného materiálu či zařízení. 
Vzhledem k tomu, že některé země zakazují ome-
zení odpovědnosti týkající se následných nebo 
náhodných škod, výše uvedené ustanovení nemu-
sí ve vašem případě platit. V případě, že kupující 
produkt vrátí prostřednictvím pošty, doporučuje-
me zásilku pojistit. Prodejce ani výrobce nenesou 
odpovědnost za žádnou škodou vzniklou během 
přepravy. 


