
O equipamento elétrico e eletrónico 
contém materiais, componentes e 
substâncias que podem ser perigosas 
para a sua saúde e para o ambiente, 
se o material usado (equipamentos 
elétricos e eletrónicos eliminados) não 
for processado corretamente.

Equipamento eléctrico e electrónico 
está marcado com um caixote do lixo 
com uma cruz por cima, como 
mostrado acima. Este símbolo 
significa que o equipamento elétrico e 
eletrónico não deve ser eliminado em 
conjunto com outros resíduos 
domésticos, mas deve ser eliminado 
separadamente.

Todas as cidades têm pontos de 
recolha instalados, nos quais o 
equipamento elétrico e eletrónico 
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Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti 
ennen tuotteen ensimmäistä 
käyttökertaa ja säilytä ohjeet 
myöhempiä tarpeita varten.

1.Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa 
lasten ulottuvilta.
2.Pidä laite poissa lasten ja lemmik-
kieläinten ulottuvilta, jotta vältät 
niiden pureskelun ja nielemisen.
3.Tuotteen käyttö- ja varastointilämpö-
tila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusas-
teen välillä. Tämän lämpötila-alueen 
alittaminen tai ylittäminen voi 
vaikuttaa toimintaan.
4.Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä 
olevien sähköosien koskettaminen voi 
aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät 
henkilöt saavat korjata tai huoltaa 
laitetta.
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5.Älä altista lämmölle, vedelle, 
kosteudelle, suoralle auringonpaisteel-
le! 
6.Laite ei ole vedenpitävä. Jos laittee-
seen pääsee vettä tai vieraita esineitä, 
seurauksena voi olla tulipalo tai 
sähköisku. Jos laitteeseen pääsee vettä 
tai vieraita esineitä, lopeta käyttö 
välittömästi.
7.Suoraa USB-virtapistoketta käytetään 
irrotuslaitteena, irrotuslaitteen on 
pysyttävä helposti käytettävissä. 
Varmista siis, että tietokoneen 
USB-kaapeliyhteyden ympärillä on 
tilaa, jotta sitä on helppo käyttää.
8.Älä käytä muita kuin alkuperäisiä 
lisävarusteita tuotteen kanssa, koska 
muutoin tuote voi toimia epänormaal-
isti.



①

②

③

④

Tuotteen rakennekuva

Asennusohjeet

1.Kiinnitä kamerakiinnike ja kohdista 
kamera kohti näytön etuosaa.
2.Paina kamerakiinnike alas ja 
napsauta kiinnikkeen takaosa näytön 
taakse.
3.Kytke USB-datakaapeli tietokoneen 
USB-liitäntään.
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HD-kamera 
MAC-reikä
Puristinkiinnike 
USB 2.0
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Ota huomioon – kaikkia tuotteita 
voidaan muuttaa ilman erillistä 
ilmoitusta. Emme vastaa tämän 
käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, 
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS 
A/S



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet 
sisältävät materiaaleja, komponentteja 
ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia 
terveydelle ja ympäristölle, jos 
jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- 
ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä 
asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on 
merkitty yläpuolella näkyvällä rastitun 
jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, 
ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai 
paristoja saa hävittää kotitalousjätteen 
mukana vaan ne on hävitettävä 
erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypiste-
itä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniik-
kalaitteet voidaan toimittaa maksutta 
edelleen toimitettaviksi kierrätysase-
mille ja muihin keräilypisteisiin tai 
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niille voidaan järjestää keräily kodeista. 
Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä 
osastolta.
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