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FCC nyilatkozat
Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó 
határértékeknek, az FCC Szabályzat 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy megfelelő védelmet 
nyújtsanak a káros zavarás ellen  lakóépületekben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és 
sugározhat, és ha nem telepíti és használja az utasításoknak megfelelően, káros interferenciát okozhat a 
rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a 
berendezés káros interferenciát okoz a rádió vagy televízió vételében, amit a készülék ki- és bekapcsolásával lehet 
megállapítani, akkor a felhasználót arra biztatják, hogy az alábbi intézkedések közül egyet vagy többet próbáljon ki.

• Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát
• Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot
• Csatlakoztassa a berendezést a vevőkészüléktől eltérő áramkörön lévő konnektorhoz
• Kérjen segítséget a márkakereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió / televíziós technikustól
Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzat 15. részének. A működésre a következő két feltétel vonatkozik:
(1) ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) az eszköznek be kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve 
az olyan nemkívánatos működést okozó interferenciát is.
FCC RF sugárzási expozíciós nyilatkozat Vigyázat: Az FCC rádiófrekvenciás expozíciós irányelveinek való megfelelés 
érdekében helyezze a terméket legalább 20 cm-re a közeli személyektől.
FIGYELMEZTETÉS: A megfelelésért felelős fél által nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználó 
jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.
Frekvenciatartomány: 2.4GHz ISM Band; 5.0 GHz ISM Band
CE kimeneti teljesítmény: 2412-2472MHz<16dBm; 5150-5350MHz<13dBm; 5470-5725MHz<13dBm
Egyszerűsített EU megfelelőségi nyilatkozat
A Swann Communications kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a 2014/53 / EU irányelv alapvető követelményeinek és 
egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a következő címen: 
www.swann.com/uk/compliance
A termék megfelelő megsemmisítése. Ez a jelölés azt jelzi, hogy a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal 
együtt elhelyezni az egész EU-ban. Annak elkerülése érdekében, hogy a környezetet vagy az emberi egészséget 
ártalmatlaníthassa az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanítással, felelősségteljes újrahasznosítással elősegítse az anyagi 
erőforrások fenntartható újrafelhasználását. A használt eszköz visszaküldéséhez kérjük, használja a újrHaznosító és 
gyűjtő rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a kiskereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ezt a terméket 
környezetbarát újrahasznosításhoz vehetik igénybe.

Kamera elhelyezése Ismerje meg jobban

Ez a gyorsindítási útmutató biztosítja a szükséges információkat 
az alapkezeléshez. Ha többet szeretne tudni a mobilalkalmazás 
használatáról, töltse le "Safe by Swann" alkalmazást a  Support 
Center-ből a support.swann.com címen.

GYORS ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

Mivel a kamera teljesen vezeték nélküli,  sokoldalúan
elhelyezheti. A  lapos talpa lehetővé teszi, hogy asztalra, polcra, vagy 
bármilyen lapos felületre helyezze.
A kamerához külön mágneses állvány is tartozik, amely a 
mellékelt 3M Command ™ ragasztócsíkkal vagy csavarokkal 
rögzíthető a falra. Az állvány szinte bármilyen szögben tartja a 
kamerát.
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Felerősítés ragasztócsíkkal
A mellékelt kétoldalas ragasztócsíkok a sima felületeken jól 
használhatóak.  30 másodpercig erősen nyomja a kívánt felületre

Rögzítés csavarokkal
A mellékelt  sablon segítségével  jelölje meg és fúrja be a 
csavarokat. Szükség esetén használjon tipliket a megfelelő 
faltípus szerint. 

tech@coditech.hu

support.swann.com

Segíthetünk?



KAMERA ÁTTEKINTÉS A kamera töltése Applikáció beszerzése ELSŐ BEÁLLÍTÁS

Mielőtt használatba venné a kameráját , töltse  legalább 2 
órán keresztül a mellékelt USB-kábellel.

1 Nyissa fel a kamera hátulján található védőfedelet.

2 Csatlakoztassa az USB kábel kisebb végét a kamera USB 
töltőportjához,  a nagyobb végét egy USB-fali töltőhöz (a DC5V 
2.1A feletti ajánlott a gyorsabb töltés érdekében).
 

3 A tényleges töltési idő az USB tápfeszültségtől és a 
fennmaradó akkumulátorszinttől függ. A teljes töltés akár hat 
órát is igénybe vehet, ha a kamera akkumulátora teljesen 
lemerült.
 TIPP Miután beállította a kamerát, a következő töltésnél 
könnyedén ellenőrizheti a töltés előrehaladását a "SAFE by 
Swann"  applikáció segítségével.

Nyissa meg a "Safe by Swann" 
alkalmazást. Hozzon létre egy 
fiókot, vagy jelentkezzen be, 
ha már rendelkezik vele.

Válassza a Pair Device 
lehetőséget, és kövesse a 
képernyőn megjelenő 
utasításokat a Wi-Fi 
beállításához ,és regisztrálja 
kameráját a fiókjába.

Töltse le és telepítse a "SAFE by Swann"  alkalmazást az Apple 
App Store®-ból vagy a Google Play ™ Store webhelyéről  iOS 
vagy Android-eszközre. Egyszerűen keresse meg a "SAFE by 
Swann" kifejezést.

1
62
7
8

9

10

3

4
5

1 éjszakai érzékelő 
2 Mikrofon
3 Infravörös LED-ek 
4 PIR mozgásérzékelő 
5 LED kijelző

6 Reset tűlyuk
7 Párosító gomb
8 USB töltőport
9 Védőfedél
10 Mágneses tartó 




