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B Работна инструкция

Важно указание –
кратко ръководство:

• Това е кратко ръководство, което Ви
предоставя най-важната основна
информация като указания за безопасност и
пускане в експлоатация на Вашия продукт.

• Пълния текст на цялостната версия на
ръководството може да намерите на следния
интернет адрес:
www.hama.com -> 00176576/77 ->
Downloads

• Запаметете цялостната версия на
ръководството за справка във Вашия
компютър и по възможност я разпечатайте.

1. Обяснение на предупредителните
символи и указания

Опасност от токов удар

Този символ предупреждава за опасност от
токов удар при докосване на неизолирани
части на продукта, които е възможно да се
намират под високо напрежение.

Вниманив

Използват се за обозначаване на указания за
безопасност или за насочване на вниманието
към особени опасности и рискове.

Забележка

Използват се за допълнително обозначаване
на информация или важни указания.

2. Съдържание на опаковката

• WiFi камера за ползване на открито
• 1 захранващо устройство за камера
• 1 ръководство за бързи справки

3. Забележки за безопасност

• Пазете продукта от замърсяване, влага и
прегряване и го използвайте само в сухи
помещения.

• Продуктът е предвиден за лична, нестопанска
битова употреба.

• Използвайте продукта само за предвидената
цел.

• Не използвайте продукта в непосредствена
близост до отоплителни уреди, други
източници на топлина или на директна
слънчева светлина.

• Не използвайте продукта в зони, в които не са
разрешени електронни продукти.

• Не позволявайте на продукта да пада и не го
излагайте на силни вибрации.

• Не правете промени в уреда. Така ще загубите
право на всякакви гаранционни претенции.

• Задължително дръжте малките деца далече
от опаковъчния материал, има опасност от
задушаване.

• Изхвърлете опаковъчния материал веднага
съгласно действащите на място разпоредби за
изхвърляне на отпадъци.

• Не използвайте продукта извън неговите
граници на мощността, посочени в
техническите данни.

• Използвайте продукта само при умерени
климатични условия.

• Не монтирайте продукта на места, на които
може да стоят хора.

• Преди монтажа задължително проверете
пригодността на предвидената стена за
теглото, което ще бъде монтирано, и се
уверете, че на мястото на монтажа в стената
няма електрически кабели, водо-, газопроводи
или други тръбопроводи.

• Преди инсталиране и използване на продукта
обърнете внимание на валидните правила за
защита на личните данни.

• Уважавайте правата за лично пространство и
собственост на останалите. Не заснемайте с
камерата други лица.

• При осъществяването на записи спазвайте
правата върху собствена снимка или изречена
дума.

• Подобно на всички електрически продукти
този продукт не бива да попада в ръцете
на деца

Опасност от токов удар

• Не отваряйте продукта и при повреда не
продължавайте да го използвате.

• Не използвайте продукта, ако AC-адаптерът,
адаптерният кабел или мрежовият
проводник са повредени.

• Не се опитвайте сами да обслужвате или
ремонтирате продукта. Оставете всякаква
техническа поддръжка на компетентните
специалисти.
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4. Забележки за безопасност

Електрозахранване
12 V 1 A
през USB

Радиочестотен
диапазон /
Радиочестотни
диапазони

2,4 GHz

Излъчена
максимална
мощност на
предаване

< 100 mW

Данни съгласно Регламент (ЕС)
2019/1782

Наименование или
търговска марка
на производителя,
номер на търговската
регистрация и адрес;

Hama, HRA12159,
Dresdner Str. 9,
86653 Monheim

Идентификатор на
модела

KA1201A-
1201000EU

Входно напрежение 100-240 V

Честота на входния
променлив ток

50/60 Hz

Изходно напрежение /
Изходен ток /
Изходна мощност

12.0 V DC / 1.0 A
/ 12.0 W

Среден КПД в работен
режим

84.11 %

КПД при малък товар
(10 %)

78.9 %

Консумирана мощност
на пра зен ход

0.08 W

5. Въвеждане в експлоатация и работа

Предупреждение

• Използвайте продукта само на разрешен за
това контакт. Контактът трябва да се намира
в близост до продукта и да е леснодостъпен.

• Разединете продукта от мрежата
посредством превключвателя за включване/
изключване – ако няма такъв, издърпайте
мрежовия кабел от контакта.

• При използване на разклонител внимавайте
включените консуматори да не превишават
допустимата обща консумирана мощност.

• Разединете продукта от мрежата след
използването.

Толкова е лесно:

• Изтеглете приложението Hama Smart
Solution от Apple App Store или от Google Play.

• Отворете приложението Hama Smart Solution
• Като първи потребител трябва да се

регистрирате и да създадете нов профил. Ако
вече имате профил, влезте с Вашите данни
за достъп

• Свържете WiFi камерата с включеното в
комплекта захранващо устройство и го
включете към правилно инсталиран и
леснодостъпен контакт.

• Изчакайте малко, докато камерата издаде
звуков сигнал и светодиодът започне да мига
в червено.

• Сега кликнете в горния десен ъгъл на
приложението + и изберете от списъка точка
„Камери“ и след това 176576/77.

• Потвърдете, че камерата мига.
• Следвайте по-нататъшните инструкции на

екрана на Вашия смартфон и сканирайте с
WiFi камерата QR-кода, който ще се появи
на екрана. Когато чуете звуков сигнал,
потвърдете.

• Сега въведете името на Вашата WiFi мрежа и
паролата, след което потвърдете.

• Сега камерата се свързва. При успешна връзка
светодиодът спира да мига и свети постоянно
в синьо.

• Сега чрез приложението може да настроите,
управлявате и конфигурирате WiFi камерата.
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Забележка: Рестартиране в режим
на сдвояване

Първо отстранете гумената защита от едната
страна на камерата. След това натиснете
бутона за нулиране (Reset) с игла или друг
тънък предмет, докато чуете звуков сигнал.
Щом светодиодът започне да мига в червено,
можете да стартирате нов опит за сдвояване.

6. Техническо обслужване и поддръжка

Забележка

Откачете продукта от електрическата мрежа
преди почистване и при продължително
неизползване.

• Почиствайте този продукт само с леко
навлажнена кърпа, която не пуска власинки,
и не използвайте агресивни почистващи
препарати.

• Внимавайте да не попада вода в продукта.

7. Изключване на гаранция

Хама ГмбХ & Ко. КГ не поема никаква
отговорност или гаранция за повреди в резултат
на неправилна инсталация, монтаж и неправилна
употреба на продукта или неспазване на
упътването за обслужване и/или инструкциите
за безопасност.

8. Указания за изхвърляне

Указание относно защитата на околната
среда:

От момента на прилагането на
европейските директиви 2012/19/
EU и 2006/66/EО в националното
право на съответните страни
важи следното: Електрическите и

електронните уреди и батериите не бива да се
изхвърлят с битовите отпадъци. Потребителят
е длъжен по закон да върне електрическите
и електронните уреди и батериите в края на
тяхната дълготрайност на изградените за целта
обществени пунктове за събиране на отпадъци
или на търговския обект. Подробностите по
въпроса са регламентирани в законодателството
на съответната страна. Символът върху продукта,
упътването за употреба или опаковката насочва
към тези разпоредби. Чрез рециклирането,
преработката на материалите или други
форми на оползотворяване на старите уреди/
батерии вие допринасяте за защитата на
нашата околна среда.Чрез рециклирането,
преработката на материалите или други форми
на оползотворяване на старите уреди/батерии
вие допринасяте за защитата на нашата околна
среда.

9. Информация за излъчване на
високочестотни полета

Това устройство отговаря на изискванията на ЕС
за ограничаване на излагането на населението
на електромагнитните полета чрез защита на
здравето.
Устройството отговаря на спецификациите за
електромагнитни полета, когато се използва на
разстояние от 20 см от тялото.

10. Декларация за съответствие

С настоящото Hama GmbH & Co KG
декларира, че типът радиосистема
[00176576, 00176577] съответства
на основните изисквания на

директива 2014/53/ЕО. Пълният текст на ЕС
декларацията за съответствие е на разположение
на следния интернет адрес: www.hama.
com -> 00176576, 00176577 -> Downloads.



All listed brands are trademarks of the corresponding companies.
Errors and omissions excepted, and subject to technical changes.
Our general terms of delivery and payment are applied.

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany

Service & Support

www.hama.com

+49 9091 502-0
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“Google and Google Play are trademarks of Google LLC.”




