
Elektriska och elektroniska apparater 
innehåller material, komponenter och 
ämnen som kan vara farliga för din 
hälsa och miljön, om avfallsmaterialet 
(förbrukad elektrisk och elektronisk 
utrustning) inte hanteras korrekt.
Elektrisk och elektronisk utrustning är 
markerad med en överkorsad soptun-
na, enligt ovan. Denna symbol 
markerar att elektrisk och elektronisk 
utrustning inte får avfallshanteras 
tillsammans med annat hushållsavfall, 
utan ska avfallshanteras separat.
Alla kommuner har etablerat uppsam-
lingsställen där elektrisk och elektroni-
sk utrustning och batterier antingen 
kan lämnas in kostnadsfritt på 
återvinningsstationer eller hämtas från 
hushållen. Ytterligare information 
finns hos den tekniska förvaltningen i 
din kommun.
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Veiligheidsinformatie
Lees de veiligheidsinstructies 
zorgvuldig door voordat u het product 
voor de eerste keer gebruikt en 
bewaar de instructies voor toekomstig 
gebruik.
1.Dit product is geen speelgoed. Houd 
het buiten bereik van kinderen.
2.Houd het product buiten het bereik 
van kinderen en huisdieren om 
kauwen en inslikken te voorkomen.
3.De bedrijfs- en opslagtemperatuur 
van het product is van 0 °C tot 40 °C. 
Een te lage of te hoge temperatuur 
kan de werking beïnvloeden.
4.Open het product nooit. Elektrische 
onderdelen aan de binnenkant 
aanraken kan elektrische schokken 
veroorzaken. Reparaties of onderhoud 
mogen alleen worden uitgevoerd door 
gekwalificeerd personeel.
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5.Niet blootstellen aan warmte, water, 
vocht of direct zonlicht! 
6.Het apparaat is niet waterdicht. Als 
er water of vreemde voorwerpen het 
apparaat binnendringen, kan dit 
leiden tot brand of een elektrische 
schok. Stop onmiddellijk het gebruik. 
als er water of een vreemd voorwerp 
het apparaat binnendringt.
7.De directe USB-stroomstekker wordt 
gebruikt om de voeding volledig los te 
koppelen en moet te allen tijde 
bereikbaar en gemakkelijk te gebruik-
en zijn. Zorg dus voor voldoende 
ruimte rondom de USB-kabelaansluit-
ing op de pc voor eenvoudige 
toegang.
8.Gebruik geen niet-originele acces-
soires samen met het apparaat, 
aangezien dit de werking van het 
apparaat kan verstoren.
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Productoverzicht

Installatiestappen

1.Schakel de camerabeugel in en richt 
de camera naar de voorkant van het 
scherm.
2.Druk de camerabeugel omlaag en 
klik het achterste uiteinde van de 
schermbeugel vast aan de achterkant 
van het scherm.
3.Sluit de USB-kabel aan op de 
USB-poort van de computer.
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HD-camera 
MAC-gat
Clipbeugel 
USB 2.0
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Opmerking - Alle producten zijn 
onderworpen aan wijzigingen zonder 
enige aankondiging. Fouten en 
omissies in de gebruiksaanwijzing 
voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, 
AUTEURSRECHT DENVER ELECTRON-
ICS A/S



Elektrische en elektronische apparatu-
ur bevat materialen, componenten en 
stoffen die schadelijk kunnen zijn voor 
uw gezondheid en het milieu, als de 
afvalproducten (afgedankte 
elektrische en elektronische apparatu-
ur) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatu-
ur is gemarkeerd met het 
doorgekruiste vuilnisbaksymbool, 
zoals hierboven afgebeeld. Dit 
symbool betekent dat elektrische en 
elektronische apparatuur niet mag 
worden afgevoerd met ander 
huishoudelijk afval, maar afzonderlijk 
moet worden afgevoerd.

Alle plaatsen hebben specifieke 
inzamelpunten, waar elektrische of 
elektronische apparatuur kosteloos 
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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 

kan worden ingeleverd bij recyclesta-
tions of andere inzamellocaties. In 
bepaalde gevallen kan het afval ook 
aan huis worden opgehaald. Aanvul-
lende informatie kan worden 
verkregen bij de technische afdeling 
van uw gemeente.
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