
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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POL 1

Zasady bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem produktu 
należy przeczytać uważnie instrukcje 
dot. bezpieczeństwa i zachować je do 
wykorzystania w przyszłości.

1.Produkt nie jest zabawką. 
Przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci.
2.Przechowywać produkt z dala od 
dzieci i zwierząt, aby zapobiec 
pogryzieniu i połknięciu.
3.Temperatura pracy i przechowywan-
ia produktu wynosi od 0 stopni do 40 
stopni Celsjusza. Temperatury niższe 
lub wyższe niż powyższe mogą 
wpływać na działanie urządzenia.
4.Nigdy nie otwierać produktu. 
Dotknięcie podzespołów wewnętr-
znych może spowodować porażenie 
prądem. Naprawy lub czynności 



POL 2

serwisowe powinny być wykonywane 
tylko przez wykwalifikowany personel.
5.Nie narażać na działanie wysokich 
temperatur, wody, wilgoci i promieni 
słonecznych. 
6.Urządzenie nie jest wodoodporne. W 
przypadku kontaktu urządzenia z 
wodą lub ciałami obcymi może dojść 
do powstania pożaru lub porażenia 
prądem. W przypadku kontaktu 
urządzenia z wodą lub ciałami obcymi 
natychmiast zaprzestać korzystania z 
urządzenia.
7.Wtyczka bezpośredniego zasilania 
USB spełnia funkcję urządzenia 
odłączającego i jako taka powinna 
umożliwiać łatwe odłączenie zasilania. 
Należy zadbać o odpowiednią 
przestrzeń wokół gniazda komputera, 
do którego podłączony jest przewód 
USB, w celu zapewnienia do niego 
łatwego dostępu.



POL 3

8.Nie używać z produktem nieorygi-
nalnych akcesoriów, ponieważ może 
to spowodować nieprawidłowe 
działanie produktu.
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Schemat struktury produktu

Etapy instalacji

1.Włącz uchwyt kamery i skieruj 
kamerę w stronę przedniej części 
wyświetlacza.
2.Naciśnij na uchwyt kamery i 
zatrzaśnij tylną część uchwytu na 
tylnej części ekranu.
3.Podłącz kabel USB do interfejsu USB 
w komputerze.

POL 4

Kamera HD 
Otwór MAC
Mocowanie 
klipsowe 
USB 2.0
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POL 5

Uwaga: wszystkie produkty mogą 
zostać zmienione bez uprzedzenia. 
Zastrzegamy sobie prawo do błędów i 
pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. 
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS 
A/S



Sprzęt elektryczny i elektroniczny 
zawiera materiały, elementy oraz 
substancje, które mogą być niebez-
pieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli 
materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt 
elektryczny, elektroniczny) nie są 
właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i 
baterie oznaczone są przekreślonym 
symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten 
symbol oznacza, że sprzęt elektryczny 
i elektroniczny nie powinien być 
wyrzucany z innymi odpadami 
domowymi, ale powinien być usuwa-
ny oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone 
miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, gdzie można go 
bezpłatnie oddać w stacjach 
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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.

recyklingu i innych miejscach zbiórki 
lub zlecić jego odbiór z gospodarstw 
domowych. Dodatkowe informacje 
dostępne są w urzędzie odpowiedzial-
nym za usuwanie odpadów.
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