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  We thank you for choosing Perenio® products! 

The warranty period for major devices (Cameras, UV Lamps, Gateways, Routers, Sensors, Power Plugs, IR Remote 
Controls, Extension Modules) shall be twenty-four (24) months as from the date of sale to the End Customer, if 
other minimum warranty period is not provided for by local legislation. 

The warranty period for components and accessories shall be as follows: 
 External chargers and removable batteries, as well as remote controls, fasteners, supports, cables and other 

accessories: Six (6) months as from the date of sale to the End Customer; 
 Non-removable batteries: Corresponds to the warranty period for main devices; 
 General-purpose batteries (such as AAA, CR123A, CR2450, etc.) shall not be covered by the warranty of the 

Manufacturer of IP Cameras, the Control Gateway and Sensors. 
The Warranty Card shall be deemed valid provided that it is correctly and completely filled in by the Seller. Upon 
the purchase, the Customer shall check that both the Serial Number and the Model name of the device correspond 
to those indicated in the Warranty Card. 
Incomplete or illegible Warranty Card shall be deemed not valid. In this case, it is recommended to contact the 
Seller and ask for a duly filled in Warranty Card. It shall be also allowed to provide the original of the sales/cashier’s 
receipt or such other documentary evidence of the fact and date of the device sale. The date of sale shall be the 
date indicated on the sales/cashier’s receipt or other relevant document. If the date of sale is not possible to be 
determined, the start of the warranty period shall be the date of manufacture of the device. 
The Manufacturer shall guarantee that all materials, components and assemblies of Perenio® devices are free 
from defects under normal operation within the warranty period. The service life of the device declared by the 
Manufacturer shall be twenty-four (24) months from the date of sale to the End Customer unless otherwise 
stated in the Quick Start Guide for the Device. 
For warranty replacement, the device must be returned to the Seller along with its receipt. Warranty obligations for 
Perenio® devices shall be provided in the country of their purchase only. 
WARRANTY SERVICE PROCEDURE 
In the case of any alleged defect or deficiency of the device detected, the Customer shall contact the Authorized 
Service Center before the expiration of the warranty period and provide the following: 

1. The device with an alleged defect or deficiency. 
2. The Warranty Card filled out in accordance with the applicable legal requirements, or the original of the 

document confirming the purchase of the device, including clear indication of the name and the address of the 
Seller, as well as the date when the device was sold. 

LIMITATION OF LIABILITY 
Perenio® devices SHALL NOT BE SUBJECT TO a free warranty service in the case of identification of at least one 
of the following damages or defects: 
 Any damage caused by Force Majeure, accidents, and willful or careless acts (omissions) of the Customer or 

third parties; 
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 Any damage caused by the impact of other objects or environmental conditions, corrosion and oxidation, as well 
as penetration of food or liquid, and the effects of chemicals, animals, insects and byproducts thereof; 

 Any defects or damage caused by improper or unintended use of the device, including operation contrary to 
available manuals; 

 In the event when the device (accessories and/or components) was unsealed (the seal integrity was violated), 
modified or repaired by any party other than the Authorized Service Center, including repair works using 
unauthorized spare parts; 

 In the event when the Serial Number (Name Plates), the date of manufacture or the Model name on the device 
casing was in any way removed, erased, affected, altered or made illegible; 

 Any damage caused by non-conformity with the standards of power supply, telecommunication and cable 
networks or similar external factors. 

THE PRESENT LIMITED WARRANTY IS AN EXCLUSIVE AND THE ONLY PROVIDED GUARANTEE THAT SHALL REPLACE 
ANY OTHER EXPRESS AND IMPLIED GUARANTEES. THE MANUFACTURER SHALL PROVIDE NO GUARANTEES, 
WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, BEYOND THE DESCRIPTION CONTAINED IN THE PRESENT DOCUMENT, INCLUDING 
THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 
The Customer may also have other rights in accordance with local consumer protection laws that vary from country 
to country and may not coincide with this limited warranty. 
NOTE: The Manufacturer does not produce equipment for Vital Tasks. Vital Task devices shall include life support 
systems, medical equipment, implantation-related medical devices, commercial transportation, nuclear equipment 
or systems, and any other fields of application where equipment failures may do harm to a humans’ health or cause 
their deaths, as well as result in a property damage. 
For details on warranty terms and warranty service, see the complete Installation and Operation Manual for IP 
Cameras and the Smart Security Kit available for downloading at perenio.com. 
For issues related to warranty servicing of the purchased device, it is recommended to contact your local Authorized 
Service Center or visit the relevant section at perenio.com/support. 
 

الضمان طاقةب  

المزودة المنتجات اختیارك على لك شكرا  Perenio® التجاریة! 
لكامیرا الضمان فترة تبلغ  IP 12 (عشر اثنا) اآلخر األدنى الحد المحلي التشریع یعین ال إذا النھائي للمستخدم بیعھا تاریخ من ابتداء (العراق) أشھر (ستة) 6و (الكویت) شھرا  

الضمان لفترة . 
واألجھزة التمدید ووحدات الحمراء تحت باألشعة بعد عن التحكم وأجھزة الكھرباء ومقابس عراتوالمستش والموجھات التحكم وبوابات البنفسجیة فوق األشعة لمصابیح الضمان فترة وتبلغ  

النھائي للمستخدم بیعھا تاریخ من ابتداء شھرا (وعشرون أربعة) 24 األخرى األساسیة . 
یلي كما ھي المساعدة واألجھزة للمكونات الضمان فترة : 

للمستخدم بیعھا تاریخ من ابتداء أشھر (ستة) 6 :اإلكسسوارات من وغیرھا والكابالت والقواعد والمثبتات بعد عن التحكم أجھزة وكذلك ، الةلإلز القابلة والبطاریات الخارجیة الشواحن  
 النھائي؛

الرئیسیة؛ ألجھزتھا الضمان فترة تساوي :لإلزالة القابلة غیر البطاریات  
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كامیرا منتج من الضمان یغطي ال  IP قیاسیة بطاریات المستشعرات، أو التحكم بوابة أو  (AAA ، CR123A ، CR2450 ، وإلخ).  
الضمان بطاقة في الواردة المعلومات ومودیلھ التسلسلي رقمھ یطابق أن من التحقق ینبغي ، الجھاز شراء عند .وكامل صحیح بشكل البائع مألھا إذا فقط صالحة الضمان بطاقة تعتبر . 

بتقدیم یسمح كما .صحیح بشكل مملوءة ضمان بطاقة على للحصول بالبائع باالتصال یوصى ، الحالة ھذه في .باطال یعتبر ، مقروء غیر أو مكتملة غیر بشكل الضمان بطاقة ملء تم إذا  
البیع تاریخ ، المناسبة المستندات من غیرھا في أو البیع إیصالي أحد في الوارد التاریخ ویؤخذ .وتاریخھ الجھاز بیع تؤكد التي المستندات من غیرھا أو البیع إیصاالت من أصلیة نسخ . 

الجھاز إنتاج تاریخ من الضمان فترة تبدأ ، البیع تاریخ إثبات تعذر إذا . 

عالمة تحت المزودة المنتجات مواد في عیوب وجود عدم المنتج تضمن  Perenio® ،فترة خالل عادیة تشغیلھا ظروف تكون أن شریطة وتصنیعھا، إكسسواراتھا وفي التجاریة  
ذلك خالف على السریع البدء دلیل ینص لم ما ، النھائي المستخدم ید على شرائھ تاریخ من ابتداء شھرا (وعشرین أربعة) 24 المنتج بھا أعلن التي الجھاز استخدام فترة تبلغ .الضمان .  

لمنتجات الضمان یقدم .البیع إیصال مع البائع إلى الجھاز إعادة یجب ، الضمان الستبدال  Perenio® فقط الشراء بلد في . 
الضمان خدمة تقدیم  

عاملھ إلى یلي ما وتقدیم الضمان، فترة انتھاء قبل لھ مصرح خدمة بمركز االتصال المشتري على یجب بالجھاز، محتمل خلل أو عیب اكتشاف حالة في : 
محتمل خلل أو عیب بھ الذي الجھاز . 

صریح بشكل الواردة ومكانھ الشراء تاریخ و وعنوانھ البائع اسم ویشمل الشراء یؤكد الذي األصلي المستند أو بھ، معمولال التشریع لمتطلبات وفقا الصادرة الضمان بطاقة . 
المسؤولیة تحدید  

عالمة تحت المزودة المنتجات ستكون  Perenio® لیةالتا العیوب أو األضرار من أي على العثور تم إذا المجاني الضمان إلصالح قابلة غیر التجاریة : 
ثالثة؛ أطراف أو المشتري جانب من االمتناع أو اإلھمال أو المتعمدة اإلجراءات أو اإلھمال أو حوادث أو القاھرة القوة عن الناجمة األضرار  

أجسامھا؛ ولفضول وللحشرات وللحیوانات وللكیمیائیات للسوائل أو للطعام وتعرض واألكسدة والتآكل وللبیئة، أخرى ألدوات التعرض عن الناجمة األضرار  
مصرحة غیر غیار قطع باستخدام أو لھ المصرح الخدمة مركز غیر قبل من أجریت التي إصالحھا أو تغییرھا أو اإلكسسوارات، أو تركیباتھ أو األختام، كسر أيْ  الجھاز، فتح تم إذا  

 لھا؛
التشغیل؛ تعلیمات تخالف بطریقة استعمالھ ذلك يف بما استعمالھ سوء أو الصحیح غیر الجھاز تشغیل عن الناجمة األضرار أو العیوب  

ُبعت قد كانت إذا أو ما، بطریقة تغییر أو إتالف أو محو أو إلزالة الجھاز غالف على الموجود المودیل اسم أو اإلنتاج تاریخ أو (المصنع ملصقات) التسلسلي الرقم تعرض إذا بشكل ط  
مقروء؛ غیر  

المماثلة الخارجیة والعوامل والكابل واالتصال الكھرباء شبكات بارامترات اییرلمع االمتثال عدم عن الناجمة األضرار . 
الوارد الوصف خارج ضمنیة، أو صریحة سواء ضمان، أي المنتج یقدم ال .ضمني أو صریح آخر، ضمان أي محل ویحل نقدمھ، الذي والوحید حصري ضمان المحدود الضمان ھذا  

معین لتطبیق ومالءمتھ الجھاز تسویق لقابلیة الضمني الضمان ذلك في بما المستند، ھذا في . 
المحدود الضمان ھذا مع تتوافق ال قد والتي المحلیة، المستھلك حمایة قوانین بموجب أخرى حقوق للمشتري یكون قد كما .  

أنظمة أو ومعدات التجاري والنقل للزرع، طبیة وأجھزة طبیة ومعدات الحیاة دعم أنظمة عن عبارة "الحیویة للمھام" أجھزة ."الحیویة المھام" لمجال معدات المنتج تصنع ال .مالحظة  
ملكیة تلف إلى وكذلك موتھ، إلى أو ما بشخص الضرر إلحاق إلى فیھ المعدات فشل یؤدي قد آخر تطبیق وأي نوویة . 

امیراتلك الكامل والتشغیل التركیب دلیل راجع ، الضمان وخدمة الضمان شروط عن المعلومات من لمزید  IP موقع على للتنزیل متاح وھو ، األمان أجھزة وطقم  perenio.com. 
موقع على المناسب القسم زیارة أو المحلي الخدمة بمركز باالتصال یوصى ، لألجھزة الضمان خدمة بشأن أسئلة وجود حالة في  perenio.com/support. 

 
 



 

 

WARRANTY CARD/ الضمانبطاقة   
ATTENTION/انتباه! 
The Warranty Card form must be completely filled out by the Seller/ بالكامل من قبل البائع یجب أن تكون بطاقة الضمان مملوءة  

 

TO BE FILLED OUT BY THE SELLER/ من قبل البائع ةالتالی حقولیجب ملء ال : 

Device name/اسم الجھاز 
 

Device model/مودیل الجھاز 
 

Serial number/الرقم التسلسلي 
 

Purchase date/تاریخ البیع 
 

Warranty period/فترة الضمان 
 

  

Name of the Seller/اسم البائع 
 

Signature of the Seller/ توقیع
 البائع

 

 

TO BE FILLED OUT BY THE BUYER/ یجب ملء الحقل التالي من قبل
 :المشتري

I hereby confirm that I have read and understood Warranty Service rules. 
The completeness of the device was checked in my presence, I have no 
claims to appearance and the scope of delivery/ كد بموجب ھذا أنني قد قرأت وفھمت ؤأ 

ر وطقم التسلیمظھقواعد خدمة الضمان. تم تحقق من اكتمال الجھاز في حضوري ، ولیس لي أي ادعاءات بشأن الم  

Signature of the 
Buyer/توقیع المشتري 

 

 

The official seal of the Seller 
  ختم البائع الرسمي/

 


