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Vážení zákazníku, 
děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili náku-
pem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrob-
ku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu 
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbej-
te na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento 
návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Před prvním 
použitím si přečtěte tento návod.

Specifi kace:
Napájení: baterie 2x AA 1,5 V

Vložení baterií:
Uchopte jednou rukou tělo kamery. Druhou rukou otočte 
spodním dílem s kamerou proti směru hodinových ručiček, 
podle vyobrazení níže.

Vložte baterie. Dbejte na správnou polaritu při vkládání baterií. 
Kameru složte a spodní díl zajistěte otočením po směru hodi-
nových ručiček.

Instalace:
Vyberte vhodné místo k upevnění kamery. Dbejte na to, aby 
byla dobře viditelná a úhel směru čočky odpovídal směru 
hlídané zóny. Kameru uchyťte třemi šrouby na zvolené místo. 
Pozor při dotahování šroubů, aby nedošlo k poškození plastu. 
Nasměrujte blikající LED na hlídanou zónu. Spodním dílem 
kamery se dá otáčet v rozsahu 360°. 

Upozornění:
Pro nastavení úhlu kamery nikdy nepoužívejte hrubé síly. 
Kameru umístěte svisle - čočkou směrem dolů. Doporučujeme 
používat kvalitní alkalické baterie. Nedoporučujeme používat 
baterie NiMH, u kterých dochází k samovybíjení, čímž se zkra-
cuje doba provozu.

Údržba:
Pro čištění použijte pouze navlhčený nebo suchý hadr. 

IMITACE BEZPEČNOSTNÍ KAMERY DOME
model: RL033

Návod k použití
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Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení.
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo
v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazuj-
te do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku 
jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata 
zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní 
zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů 
na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od 
místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné 
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními 
předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa 
zajišťující recyklaci baterií.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, 
kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny 
uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude 
brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny 
uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
-  na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku

v důsledku jeho používání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku 

(např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení... )
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmín-

kami, prašností, nevhodným použitím apod.)
-  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, 

úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím 

nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných 
nástrojů apod.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k pou-
žití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou 
lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti 
mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné 
škody výhradně majitel.

OTEVŘENO ZAVŘENO
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