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BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote,
kaip  naudotis  panašaus  tipo  prietaisais.  Prietaisą  naudokite  tik  taip,  kaip  nurodyta  šioje  instrukcijoje.
Išsaugokite  instrukciją,  kad  prireikus  galėtumėte  ja  pasinaudoti  ateityje.  Taip  pat  rekomenduojame  iki
garantinio  aptarnavimo laikotarpio  pabaigos išsaugoti  originalią  pakuotę,   kasos čekį  ir  garantinį  taloną.
Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje. 

Šis  prietaisas  nėra  skirtas  naudoti  asmenims  (įskaitant  vaikus)  su  sumažėjusiomis  fizinėmis,
jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar
apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje
nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino.  Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį,
nelaikykite jų drėgmėje. Nepurkškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso  po tekančiu
vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite
prietaisu   pramoninėje  aplinkoje  ar  lauke.  Šalia  prietaiso  nenaudokite  aerozolių.   Jeigu  prietaisu
nesinaudosite,  padėkite  jį  ten,  kur  negalėtų  pasiekti  vaikai.  Jeigu  prietaisas  į  vaiko  rankas  pateks  be
suaugusiojo  priežiūros,  vaikas  gali  susižeisti  arba  sugadinti  prietaisą.  Kai  prietaisu   nesinaudojate,  jį
paliekate be priežiūros,  prieš surinkdami,  išardydami ar  valydami,  visuomet  ištraukite  kištuką iš elektros
tinklo  lizdo.  Nestatykite  prietaiso  šalia  atviros  ugnies  ar  prietaisų  bei  įrenginių,  kurie  gali  būti  šilumos
šaltiniais. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, jokiu
būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas
maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių
daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už
laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš
maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido -  galite sugadinti  laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir
švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą  naudokite tik pagal paskirtį. 

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS 

 Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą. 

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA 

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų
elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant
šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus
atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose
Europos  šalyse  įsigydami  atitinkamą  naują  gaminį,  senus  gaminius  galite  grąžinti  vietos  pardavėjams.
Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo
poveikio  aplinkai,  kuris  gali  būti  padarytas  netinkamai  išmetus  atliekas.  Išsamesnės  informacijos
pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius
teisės  aktus,  už  netinkamą  šio  tipo  atliekų  išmetimą  gali  būti  taikomos  nuobaudos.  Europos  Sąjungos
valstybių narių verslo  subjektams Jeigu norite  išmesti  elektrinius arba elektroninius prietaisus,  reikiamos
informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose,  ne Europos Sąjungos
šalyse  Šis  ženklas  galioja  Europos  Sąjungoje.  Jeigu  norite  išmesti  šį  gaminį,  teiraukitės  reikiamos
informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys
atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminys
atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus. 

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasiliekame
teisę daryti šiuos pakeitimus. 
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Skaitmeninis priartinimas

Skaitmeninis priartinimas leidžia jums priartinti reikiamą vietą vaizdo įraše. 

Priartinimui įspauskite ir tempkite pelytę ekrane toje vietoje, kurią norite priartinti. Du kartus
spustelėkite kairiįjį klavišą, kad sugrįžti į originalų vaizdą.

Vaizdo perdavimo signalo sąsaja

Vaizdo perdavimui į stebėjimo monitorių galite naudoti kelias vaizdo signalo sąsajas:

             HDMI Vaizdo signalo sąsaja                             VGA Vaizdo signalo sąsaja
HDMI jungtis leidžia išgauti aukštesnės kokybės                VGA ir BNC jungtys leidžia perduoti
vaizdą, bei pilnai išnaudoti visas sistemos galimybes                   standartinę rezoliuciją.

Abi, HDMI ir VGA, sąsajos gali būti naudojamos vienu metu, perduoti vaizdą į du skirtingus
stebėjimo monitorius.
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Atsarginė kopija ir saugojimas

Atsarginė kopija naudojant USB laikmeną
Vaizdo įrašymo įrenginyje galite naudoti dvi USB jungtis, į kurias įdėjus USB laikmeną, 
galite perkelti vaizdo įrašus tiesiogiai į laikmeną.

Vaizdo įrašų saugojimas į kietąjį diską
Vaizdo įrašymo įrenginio komplektacijoje nėra kietojo disko. 
Kietasis diskas turėtu būti įmontuotas į vaizdo įrašymo disko vidų, nuėmus nugarėlę, bei 
prijungus nuotraukoje pavaizduotas jungtis.

Filmavimas nustatytu laiku

Pasirinkite savaitės dienas, valandas, kuriomis norite, kad vyktu vaizdo įrašymas, arba 
kuriomis pageidaujate, kad vaizdas nebūtų įrašinėjamas.
Kiekviena kamera gali filmuoti atskiru metu.

Channel – kameros pasirinkimas.
Length – filmavimo trukmė.
Mode – filmavimo rėžimas.
Week – savaitės dienų pasirinkimas.
Period – norimo filmavimo laiko pasirinkimas.
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Filmavimas aptikus judesį

Norėdami vaizdo įrašus išsaugoti į kietąjį diską, stengiantis nepraleisti įvykių, judesio 
daviklis padeda jums automatiškai pradėti filmavimą, kuomet kameros filmavimo 
diapazone aptinkamas judesys. 

Vaizdo įrašymo įrenginys turi el. laiškų siuntimų funkciją, kuri leidžia atsiųsti el. laišką, 
kuomet aptinkamas judesys, į jūsų nurodytą el. paštą.

Channel – kameros pasirinkimas.
Enable – įjungti / išjungti filmavimą aptikus judesiui.
Sensitivity – vaizdo jutiklio jautrumas.
Record Channel – kamerų, kurios pradės filmavimą aptikus judesį, pasirinkimas.
Buzzer – pranešimo į programą atsiuntimas.
PostRec – filmavimo trukmė, po judesio aptikimo.
Send Email – el. laiško siuntimas į nurodytą el. paštą aptikus judesį.

Mobiliosios aplikacijos naudojimas

Mobiliąją aplikaciją į mobilųjį telefoną ar k.t. mobilų įrenginį galite atsisiųsti naudodami 
vaizdo įrašymo įrenginį, kaip nurodyta iliustracijose apačioje:
Spauskite „Guide“ > „Next“ > Nuskenuokite QR kodą > Instaliuokite programėlę.
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Prisijungimas prie mobiliosios aplikacijos

1. Atidarykite mobiliąją aplikaciją „Xmeye“, spauskite „Local Login“.

2. Spauskite „+” piktogramą, kad pridėti įrenginį.

3. Įveskite vaizdo įrašymo įrenginio prisijungimo duomenis.
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4. Po sėkmingo prisijungimo prie vaizdo įrašymo įrenginio, turėtumėte matyti titulinį 
aplikacijos turinį, kuriame galite valdyti kameras, pradėti norimos kameros stebėjimą.

Kietojo disko montavimas

Atsukite reikalingus varžtus, norėdami nuimti vaizdo įrašymo įrenginio nugarėlę.

Prijunkite kietąjį diską 
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Priveržkite nugarėlės varžtus.

Kamerų prijungimo schema

Vaizdo įrašymo įrenginio schema
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