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Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig 
før produktet brukes for første gang. 
Behold instruksjonene for fremtidig 
referanse.

1.Produktet er ikke et leketøy. Oppbev-
ares utilgjengelig for barn.
2.Hold produktet utenfor rekkevidden 
til barn og dyr, for å unngå tygging og 
svelging.
3.Produktets betjenings- og oppbevar-
ingstemperatur er fra 0 grader celsius 
til 40 grader celsius. Bruk under og 
over denne temperaturen kan påvirke 
funksjonaliteten.
4.Produktet skal aldri åpnes. Berøring 
av elektronikken på innsiden kan 
forårsake elektrisk støt. Reparasjon 
eller service må kun utføres av 
kvalifisert personell.
5.Ikke utsett produktet for varme, 
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vann, fuktighet eller direkte sollys! 
6.Enheten er ikke vanntett. Dersom 
vann eller fremmedobjekter kommer 
inn i enheten, kan dette forårsake 
brann eller elektrisk støt. Stopp bruken 
umiddelbart dersom vann eller 
fremmedobjekter kommer inn i 
enheten.
7.USB-kontakten brukes som 
frakoblingsenhet, frakoblingsenheten 
skal alltid være klar til bruk. Sørg 
derfor for at det er tilstrekkelig med 
plass rundt USB-kabeltilkoblingen for 
enkelt tilgang.
8.Ikke bruk uoriginalt tilbehør 
sammen med produktet, siden dette 
kan føre til at produktet fungerer 
unormalt.
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Produktoversikt

Installasjonstrinn

1.Klargjør kamerafestet, og rett 
kameraet samme vei som skjermen.
2.Trykk ned kamerafestet, og fest 
bakre del av skjermfestet til baksiden 
av skjermen.
3.Koble USB-datakabelen til 
USB-porten på datamaskinen.
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HD-kamera 
MAC-kull
Klipsfeste 
USB 2.0
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Vennligst merk at vi kan gjøre endring-
er på alle våre produkter uten 
forvarsel. Vi tar forbehold om eventu-
elle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT 
DENVER ELECTRONICS 



Elektrisk og elektronisk utstyr 
inneholder materialer, komponenter 
og stoffer som kan være farlig for din 
helse og for miljøet, hvis materialet 
(kassert elektrisk og elektronisk utstyr) 
ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er 
merket med en søppelbøtte med 
kryss over, som vist ovenfor. Dette 
symbolet betyr at elektrisk og 
elektronisk utstyr ikke må kastes 
sammen med annet husholdningsav-
fall, men skal avhendes separat.

Alle byer har opprettet innsamling-
spunkter, hvor elektrisk og elektronisk 
utstyr kan enten leveres inn gratis på 
resirkuleringsstasjoner og innsamling-
spunkter, eller samles inn fra hushold-
ninger. Du kan få mer informasjon fra 
de lokale myndighetene i byen din.
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