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Ръководство на потребителя за SSD дискове HikVision 

 

I. Свързване на SSD диска: 
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II. Предупреждения: 

▪ Моля, архивирайте всички важни за вас данни в множество копия, когато използвате нашите 

продукти. При никакви обстоятелства HIKSTORAGE не ви дава гаранции и не носи никаква 

отговорност за запазените върху този продукт данни. 

▪ Антивирусен софтуер: 

Препоръчваме ви да инсталирате антивирусен софтуер на вашето устройство. Сканирайте 

вашия компютър и обновете софтуера на време, за да избегнете повреди, предизвикани от 

вирус. 

▪ Вибрация: 

Избягвайте силни вибрации, тъй като те могат да доведат до повреда на устройството и до 

загуба на данни. 

▪ Повреди: 

Неоторизирано разглобяване на този продукт ще анулира гаранцията му.  

 

III. Регулаторна информация: 

© 2020 HANGZHOU HIKSTORAGE TECHNOLOGY CO.,LTD. Всички права са запазени.  

Това ръководство за потребителя (наричано още „Ръководството“) е собственост на HANGZHOU 

HIKSTORAGE TECHNOLOGY CO., LTD. или неговите филиали (наричани още „HIKSTORAGE“) и то не 

може да бъде възпроизвеждано, променяно, превеждано или разпространявано частично или 

изцяло по какъвто и да е начин, без предварителното писмено разрешение на HIKSTORAGE. 

Освен ако изрично не е посочено друго тук, HIKSTORAGE не да дава никакви гаранции или 

изявления, излишно изразени или намекнати, по отношение на това ръководство и 

информацията, която се съдържа в него. 

 

Относно това ръководство: 

▪ Това ръководство съдържа инструкции за използване и управление на продукта. Снимки, 

диаграми, изображения и всяка друга информация е само за описание и обяснение. 

Информацията, съдържаща се в ръководството, може да бъде променена без предизвестие 

поради актуализации на фърмуера или поради други причини. Моля, намерете последната 

версия на това ръководство (на английски език) на уебсайта на HIKSTORAGE 

(http://en.hikstorage.com/). 

▪ Моля, използвайте това ръководство с помощта и съдействието на професионалисти, обучени 

да поддържат продукта. 

 

Потвърждение за търговски марки: 

▪ Търговската марка Hikvision и другите търговски марки и лога Hikvision са собственост на 

Hikvision Digital Technology Co.,Ltd в различни юрисдикции и HIKSTORAGE разполага със 

законно разрешение за използване на търговската марка. Неразрешено или неправилно 

използване на търговските марки Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. могат да 

представляват нарушение и несправедлива конкуренция спрямо федерални, държавни и 

международни закони. 

▪ Други споменати търговски марки и лога са собственост на съответните им собственици. 

 

Правен отказ от отговорност: 

Б. 
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▪ В максималната допустима от приложимите закони степен, настоящото ръководство и 

описаният продукт с неговите хардуерни, софтуерни и фирмуерни компоненти се предоставя 

„както е“ и с „всички грешки и неизправности“. HIKSTORAGE не дава гаранции, изрични или 

намекнати, включително без ограничения, продаваемостта, задоволителното качество или 

приложимостта за конкретна цел. Използването на този продукт от вас е на ваш собствен риск. 

В никакъв случай HIKSTORAGE не отговаря за вас при специални, последователни, инцидентни 

или непреки щети, включително щети като загуба на бизнес печалби, прекъсвания на бизнеса, 

загуба на записани данни, прекратяване на употребата на данни, загубени печалби и разходи 

за инсталация, премахване на каквито и да е продукти, инсталирането на продукти за замяна и 

всяка инспекция, тестване или преобразуване, които са причинени от дефект, ремонт или 

замяна на продукти, които се правят в следствие на дефект в продукта, грешки на системите 

или загуба на документация, независимо дали са базирани на нарушение на договора, деликт 

(непозволено увреждане) (включително небрежност), отговорност на продукта или по-друг 

начин имат връзка с използването на продукта, дори ако HIKSTORAGE е бил посъветван 

относно такива възможни загуби или повреди. 

▪ Вие потвърждавате, че естеството на интернет представлява риск за сигурността и 

HIKSTORAGE не носи никаква отговорност за неправилна работа, изтичане на лични данни 

или други щети в резултат от кибератаки, хакерски атаки, вируси или други интернет рискове 

за сигурността; Независимо от това HIKSTORAGE ще предостави временна техническа 

поддръжка, ако такава е изискана. 

▪ Вие се съгласявате да използвате този продукт в съответствие с всички приложими закони и 

единствено вие носите отговорността да гарантирате, че вашата употреба отговаря на 

приложимото законодателство. Най-вече вие носите отговорността да използвате този 

продукт по начин, който не нарушава правата на трети страни, включително без ограничение, 

правата на публичност, правата на интелектуална собственост или защитата на данните и 

други права за поверителност. Не бива да използвате този продукт за забранени крайни 

употреби, включително разработване или производство на оръжия за масово унищожение, 

разработване или производство на химически или биологични оръжия, каквито и да било 

дейности, свързани с ядрени експлозии или опасни ядрено горивни цикли, или в подкрепа на 

нарушения на човешките права. 

▪ В случай на противоречия между това ръководство и приложимото законодателство, 

приложимото законодателство взема превес. 

 

Този продукт ( и неговите аксесоари, ако е приложимо) е маркиран с "CE" и съответства 

на изброените приложими хармонизирани европейски стандарти 

съгласно Директивата за електромагнитна съвместимост 2014/30 / ЕС и Директива 

2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 година относно ограничението 

за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване Текст 

от значение за ЕИП.  

 

Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. 

Изхвърлете го в пункт за събиране или рециклиране - в съответствие с Директива 

2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). 

 


