
ΚΟΥΔΌΥΝΙ -ΜΑΤΆΚΙ-ΚΑΤΆΣΚΟΠΟΣ ΠΌΡΤΑΣ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΈΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την πρακτική κάμερα,σιγουρευτείτε οτι έχετε βάλει σωστά την 
μπαταρία.Μην τοποθετείτε την συσκεύη πάνω σε μη σταθερές και στραβές επιφάνειες,για να μην χαλάσει ή 
σπάσει η συσκεύη σας γιατι εάν σπάσει δεν μετράει η εγγύηση.Μην το κουνάτε,πατάτε και μην πετάτε την 
κάμερα ή την οθόνη αυτής της κάμερας παρακολούθησης,και προσπαθήστε να μην γρατζουνίσετε την 
οθόνη.Προστατεύστε απο υψηλές θερμοκρασίες,υγρασία ή σκόνη,για να λειτουργεί μακροχρόνια η συσκεύη 
σας και να μην λιώσουν τα εξαρτήματα της.

Πριν τοποθετήσετε την μπαταρία της κάμερας,τοποθετήστε την microSD κάρτα μνήμης,γιατι εάν την 
τοποθετήσετε μετά την μπαταρία η συσκεύη δεν θα την αναγνωρίσει.

Φυλλάσετε το καλώδιο,που συνδέει την κάμερα με την οθόνη.

Χαρακτηρηστικά εξαρτημάτων κάμερας-ματάκι:

Εσωτερικές διαστάσεις /τοποθετείτε απο την μέσα πλευρά της πόρτας/:
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136х75х18 χιλιοστά.

Εξωτερικές διαστάσεις/τοποθετείτε στην έξω πλευρά της πόρτας/ :  60х60х14  χιλιοστά.

Διαστάσεις τρύπας/στην οποία τοποθετείτε την βίδα,που κρατάει το εσωτερικό και το εξωτερικό μέρος της 
κάμερας / : απο 15 εως 58 χιλιοστά.

Πάχος της πόρτας /που επιτρέπεται για να εγκαταστήσετε την συσκεύη σας/: απο 35 εώς 105 χιλιοστά.

Μπαταρία : 3 ΑΑ μπαταρίες/κατα δύναμη αλκαλικές και μιας χρήσης/

Βολτάζ: 4.5 V εως 3.5 V

Οδηγίες για την εγκατάσταση της κάμερας:

Ακολουθήστε το σχήμα ,για να τοποθετήσετε σωστά την κάμερα σας και να κερδίσετε καλό σύστημα 
παρακολούθησης μπροστά απο την πόρτα σας.

Σύστηση:Λεπτομερώς πως να εγκαταστήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε με την κάμερα-ματάκι πόρτας.

Πριν τοποθετήσετε την κάμερα,προσέξε το πάχος της πόρτας σας.Εάν είναι κάτω απο 65 χιλιοστά επιλέξτε 
την πιο κοντή βίδα,που συμπεριλλαμβάνετε στο σετ,στην άλλη περίπτωση χρησιμοποιήστε την πιο μακριά 
βίδα.

Πριν βάλετε την δικιά σας κάμερα,αφαιρέστε απο την πόρτα το ματάκι που ήδη έχει.Εάν δεν έχετε ματάκι 
στην πόρτα σας θα πρέπει να φωνάξετε κάποιον άνθρωπο να σας κάνει ένα άνοιγμα με διάμετρο απο 20 έως 
50 χιλιοστα στην πόρτα.Εφόσον πια έχετε άνοιγμα ή αφαιρέσατε το προηγούμενο ματάκι,απλώς 
τοποθετήστε το εξωτερικό μέρος της συσκεύης,δηλαδή την κάμερα,και προσεκτικά εισάγετε και το καλώδιο 
που συμπεριλλαμβάνετε με την συσκεύη.Βγάλτε τα αυτοκόλλητα απο την κολλητική ουσία,για να μείνει η 
κάμερα ακίνητη.

Πατήστε προσεκτικά.για να κολλήσει καλά η κάμερα στην επιφάνεια της κάμερας.

Απο την μέρα πλευρά της κάμερας πρέπει να εγκαταστήσετε τους ατσάλινους συνδετήρες.

Βγάλτε απο το κουτί,έπειτα περάστε το καλώδιο προσεκτικά απο το άνοιγμα του συνδετήρα και με 
κατσαβίδι προσεκτικά βιδώστε την βίδα στο άνοιγμα του συνδετήρα,για να σταθεροποιηθεί στην 
πόρτα.Εισάγετε την επιλεγμένη απο εσάς βίδα στο άνοιγμα και βιδώστε καλά.Ετοιμάστε την microSD
κάρτα μνήμης,ανοίξτε την θύρα για την κάρτα μνήμης και για τις μπαταρίες,τοποθετήστε πρώτα την κάρτα 
μνήμης και έπειτα τις τρείς ΑΑ μπαταρίες,που έχετε αγοράσει νωρίτερα.Πρέπει να είναι αλκαλικές.Βάλτε το 
καπάκι για τις μπαταρίες,και μετά απο αυτό τραβήξτε προσεκτικά το καλώδιο,και προσπαθήστε να μην το 
κόψετε.Πιάστε το εσωτερικό μέρος στον ατσάλινο συνδετήρα,προσεκτικά πατήστε προς τα κάτω,μέχρι να 
ακούσετε να κάνει κράκ.Σιγουρευτείτε,οτι το εσωτερικό μέρος απο το σετ είναι σωστά τοποθετημένο και 
φιξαρισμένο,πατώντας το κουμπί answer για να δείτε τι φαίνετε μπροστά απο την πόρτα και εάν είναι 
φιξαρισμένη η κάμερα.Μετά απο αυτό,για να προστατεύσετε την οθόνη να μην χαλάσει ή απο 
σπάσιμο,μπορείτε να την βγάλετε,χρησιμοποιώντας και τα δύο χέρια σας,και να την κρεμάτε μόνο όταν 
είστε στο σπίτι σας και θέλετε να παρακολουθείτε και να βλέπετε τι γίνεται έξω.

Προσοχή



:

1.Επειδή η συσκεύη μπορεί να ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε απο μόνη της ανα διαστήματα,οι 
μπαταρίες πιθανόν να εξαντληθούν,και για να αποφύγετε απότομη απενεργοποιήση της συσκεύης,πρέπει να 
τις αλλάξετε νωρίτερα.

2.Όταν έχετε τοποθετήσει την microSD κάρτα μνήμης,και παρ'όλα αυτά η συσκεύη

ακόμα δείχνει στην οθόνη της ,,Τοποθετήστε την microSD κάρτα'' ή ,,Σφάλμα'' ,επανακκινήστε την 
κάμερα,βγάζοντας απευθείας τις μπαταρίες και τοποθετόντας τες ξανά, ή αλλάξτε την κάρτα μνήμης που 
χρησιμοποιείτε και βάλτε καινούργεια.

3.Εάν για κάποιους λόγους εμφανιστεί στην οθόνη σας ,,Σφάλμα'' , βγάλτε και ξαναβάλτε το καλώδιο.

 

 

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία 
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