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Ārējās novērošanas kameras imitācija

Lietošanas instrukcija
Paldies, ka iegādājāties šo produktu.
Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.
Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju.

Specifikācijas:
Darbojas ar 2xAA baterijām 1,5V. Baterijas jāievieto kameras augšpusē. Atveriet
vāciņu, ievietojiet baterijas. Pārliecinieties, ka baterijas ievietotas pareizi. Aizbīdiet
vāciņu atpakaļ.
Uzstādīšana:
Izvēlieties vietu, kur uzstādīsiet novērošanas kameru, ar sarkano LED spuldzi leņķī uz
apsargājamo teritoriju. Ar trīs skrūvēm piestipriniet kameru pie sienas. Pievelkot
skrūves neizmantojiet pārāk daudz spēka, lai nesabojātu plastmasas eņģu ietvaru. Lai
mainītu kameras leņķi atbrīvojiet skrūves, un pagrieziet kameru. Nepielietojiet spēku
skrūvējot vai mainot kameras leņķi.
Kopšana:
Tīrīšanai izmantot tikai mitru vai sausu drānu.
Ierīces garantija neattiecas:
 Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas
rezultātā.
 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana
utt.).
 Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
 Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga
iemesla rezultātā.
 Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas
vai produkta pārslogošanas rezultātā.
Piegādātājs patur tiesības veikt izmaiņas produkta lietošanas instrukcijā un nav
atbildīgs par drukas kļūdām. Attēli un apraksti var atšķirties no reālā produkta
atkarībā no modeļa.
Apkārtējās vides aizsardzība
Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci
nedrīkst nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi
īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vietā. Pareizi utilizējot
šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku
veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide
un cilvēku veselība.
Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā,
no sava atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties.
Importēts no Čehijas Republikas.

Izplatītājs: SIA TV PRODUCTS, Vienotais reģistrācijas numurs: 40203261904. Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu.

