
Vezeték nélküli mikro kamera
(KBL-776)

Használati és kezelési útmutató
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Általános tudnivalók
A Használati utasítás a biztonságra és a használatra vonatkozó fontos utasításokat

tartalmazza. Fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembe helyezésről és a kezelésről. A termék

használata előtt alaposan olvassa el a használati útmutatót, különösen a biztonsági

előírásokat. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a

termék károsodásához vezethet. A használati útmutató az Európai Unióban érvényes

szabványok és szabályok alapján készült.

Őrizze meg a használati útmutatót. A terméket csak a leírtaknak megfelelően és a

megadott alkalmazási területeken használja. A termék harmadik fél számára való

továbbadása esetén kézbesítse vele annak a teljes dokumentációját is, beleértve a Kezelési

útmutatót.

A Használati és kezelési útmutatóban szereplő képek csak illusztrációk.

Biztonsági tudnivalók

Rendeltetésszerű használat

Az eszközt kizárólag a használati útmutatójában leírtaknak megfelelően használja.

Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy

személyi sérülést okozhat. A termék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való.

A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért

nem vállal felelősséget.

Biztonsági figyelmeztetések

Használatba vétel előtt olvassa végig a Kezelési útmutatót. Ennek a Kezelési

útmutatónak a be nem tartásából fakadó károk esetén érvényét veszíti a

szavatosság/garancia. A következményi károkért nem vállalunk felelősséget!

A szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából

eredő tárgyi vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben érvényét

veszti a szavatosság/garancia.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a termék önkényes átalakítása és/vagy

módosítása nem megengedett. Ne szerelje szét a készüléket!

A készülék mindaddig feszültség alatt van, amíg a tápkábelt ki nem húzza a hálózati

aljzatból, még akkor is, ha maga a készülék ki van kapcsolva.

A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében óvja a készüléket a rácseppenő és

ráfröccsenő víztől, és soha ne tegyen folyadékkal teli tárgyat – például virágvázát – a

készülékre. A készülékházba beszivárgó víz vagy más folyadék rövidzárlatot okozhat. Ne

merítse víz vagy bármilyen más folyadék alá! Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön víz, illetve más

folyadék a készülékházba!

A készülék áramtalanításához ki kell húzni a tápkábel csatlakozóját a fali aljzatból

(konnektorból), ezért fontos, hogy könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa a

készüléket. Amennyiben bármilyen rendellenességet észlel a készülék működésében,

azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból

Ha úgy látja, hogy megsérült a készüléke, többé már ne használja, hanem vigye el

szakszervizbe, vagy juttassa el a legközelebbi szelektív hulladékgyűjtő helyre.
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Kerülje el a következő kedvezőtlen környezeti körülményeket a felállítási helyen vagy

szállítás közben: Nedvesség vagy túl nagy páratartalom. Extrém hideg vagy hőség, közvetlen

napsugárzás. Por vagy éghető gázok, gőzök, vagy oldószerek jelenléte. Erős rezgés, ütődés,

ütés. Erős mágneses mezők, pl. gépek vagy hangszórók közelében.

Vigyázat, LED fény: Ne nézzen bele a LED-fénysugárba! Ne nézzen bele közvetlenül

vagy optikai műszeren keresztül.

Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is,

amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.

Ne erőltesse az USB dugót a csatlakoztatásánál. Egy USB dugó csak egy irányban

dugható be az USB csatlakozóaljba.

Az elemeket és az akkumulátort tartalmazó berendezéseket ne helyezze el olyan

helyen, ahol sugárzó hőnek – például napfénynek vagy tűznek – vannak kitéve.

Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés

következtében is megsérülhet.

Ha a terméken sérülés, deformálódás látható, akkor ne használja tovább.

Áramütés veszélye!

● A hibás elektromos telepítés, a túl magas hálózati feszültség és a helytelen használat
áramütéshez vezethet.

● Csak akkor csatlakoztassa a terméket, ha a dugalj hálózati feszültsége megegyezik a
típustáblán megadott feszültséggel.

● Gondoskodjon arról, hogy az adott áramkört FI relé védje.
● Ne használja a terméket, ha azon sérüléseket lát, vagy a hálózati csatlakozó

meghibásodott.
● Soha ne fogja meg nedves kézzel a hálózati csatlakozót.

Sérülésveszély!

Ne használja a terméket, ha valamilyen károsodást észlel! Ellenőrizze, hogy

valamennyi alkatrész szakszerűen van összeszerelve! Szakszerűtlen szerelés esetén

sérülésveszély áll fenn

Figyelem!

Veszélyes a gyermekekre és a korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű
személyekre (például az idősebb emberekre, és azokra, akik nincsenek fizikai vagy szellemi

képességeik teljes birtokában) vagy azon személyekre, akik nem rendelkeznek megfelelő
tapasztalattal és tudással (például a nagyobb gyerekekre).

Figyelem!

Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletek hatásának, vagy erős mechanikai

igénybevételeknek! Ellenkező esetben a termék deformálódhat.

A terméket semmiképp nem javíthatja, másképp nem garantálhatjuk a megfelelő
működését. Ezen utasítás figyelmen kívül hagyása a garanciát megszünteti.

NE helyezze a készüléket hőforrás közelébe!
Figyelmeztetés! Élet- és balesetveszély kisgyerekek és gyerekek számára!

Soha ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül a csomagolóanyagokkal! A tasakok és
fóliák nem játékszerek. Ügyeljen arra, hogy gyermeke ne húzza a fejére, vagy le ne nyeljen a
részeit.
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A csomagoló anyagok által fulladásveszély áll fenn. A gyerekek nem képesek

felismerni a készülék használatával fellépő veszélyeket.

Tárolja a terméket a gyerekek számára nem elérhető helyen! Az apró alkatrészeket ne

hagyja gyermekek közelében, mert azok fulladást okozhatnak!

Használat

Specifikációk

- Támogatott operációs rendszerek: android, ios

- Látószög: 150 fok

- 2 MP

- Mérete: 4,5 cm*2,6 cm

- Súlya 20 g

Használati utasítás

1. Töltse fel a kamerát az USB kábelen keresztül, melynek ideje körülbelül 2 óra. Ne

erőltesse az USB dugót a csatlakoztatásánál.

2. A telefonjára töltse le a használati útmutatóban található QR kód alapján az

applikációt. (Little Stars)

3. Kapcsolja be a kamerát, nyomja be a MODE gombot. Telefonján lépjen a WIFI

beállításokra, jelölje ki az ACCQ -kezdetű hálózatot.

4. Lépjen be az applikációba. A bal felső sarokban lévő AP gombra kattintva megjelenik

a kamerának az élő képe. A felületen állítható a hangerő, és a kamera felbontása

(1080 P, 2K), fénykép készíthető.
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Távoli vezérlés beállítása:

1. Add device gombot nyomja meg, majd kattintson a One Key gombra. Az applikáció

kérni fogja az otthoni WIFI hálózathoz tartozó jelszót.

2. Kattintson a NEXT step gombra, majd Connect to device hotspot gombra, amely

átirányítja a telefon beállításain keresztül a WIFI-hez.
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3. Válassza ki az ACCQ -kezdetű hálózatot. Elkezd tölteni a rendszer, (AP net distribution)

4. Lépjen vissza a főoldalra, a kamera online nézetre vált, innentől kezdve tudja

használni a kamerát WIFI hotspoton keresztül.

A kamerába Micro SD kártya tehető, (maximum 32 GB-ig bővíthető az eszköz) így rögzíteni

tudja a felvételeket.
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Ápolás és tisztítás

A készülék nem igényel karbantartást, tehát ne szedje szét.

Tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket, húzza ki a tápkábelt az aljzatból.

Tisztítás előtt várja meg, amíg a termék lehűlt.

A készüléket gondosan tisztítsa meg pl. egy puha, tiszta ruhával.

Ne tisztítsa mosogatógépben. Ne merítse víz vagy bármilyen más folyadék alá.

Mellőzze a tisztító- és súroló szerek, és a kemény éles tisztító eszközök használatát! A

szakszerűtlen tisztítás a termék sérülését okozhatja!

Leselejtezés

A csomagolás leselejtezése

A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a

műanyag szelektív hulladék-gyűjtőbe helyezze!

A VEZETÉK NÉLKÜLI MIKRO KAMERA leselejtezése

A terméket az országában érvényes selejtezési előírásoknak megfelelően selejtezze

le. A leselejtezés lehetőségeiről tájékozódjon a megfelelő hatóságnál. Amennyiben a termék

használhatatlanná válik, a törvényi előírások szerint minden felhasználó köteles elkülöníteni

a háztartási hulladéktól és leadni a legközelebbi gyűjtőállomáson. Így biztosítható a kidobott

készülékek szakszerű újra hasznosítása és a környezetkárosító hatások elkerülése.
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