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A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a következő tájékoztatót. A használati 
útmutató fontos információkat tartalmaznak a készülék rendeltetésszerű használatával 

kapcsolatban. Ezenkívül annak érdekében, hogy biztosan elsajátítsa az új készülék 
használatának minden apró részletét, olvassa el az egész használati útmutatót. Tegye az 

útmutatót biztos helyre, hogy kéznél legyen. 
  



Kedves Vevő! 

 Mindenekelőtt szeretnénk Önnek köszönetet mondani, hogy vásárláskor termékeinket 
részesítette előnyben. Kívánjuk, hogy az új termékét örömmel használja és, hogy teljes mértékben 
megfeleljen elvárásainak. Ezt a használati utasítást azért állítottuk össze, hogy biztonságos 
körülmények között tudja a terméket használni. Ezt a gépet az érvényben lévő szabványok alapján 
tervezték és kivitelezték, amely biztonságos és megbízható (rendeltetésszerű használat); bármilyen 
más használatot vagy a használatra vonatkozó biztonsági, karbantartási és javítási szabályok be nem 
tartását "helytelen használatnak" minősítjük, amely a garancia elévülését és a gyártó mindennemű 
felelősségének elhárulását vonja maga után, így a károkból és a használó saját magán vagy másokon 
okozott sérülésekből származó kötelezettségek magára a használóra hárulnak. Ha kisebb eltérést 
tapasztal az itt leírtak és a tulajdonában lévő gép között, vegye tekintetbe, hogy mivel a terméket 
állandóan tökéletesítjük, jelen használati utasítás információi előzetes értesítés nélküli vagy 
átdolgozás kötelezettsége nélküli módosítások tárgyát képezik változatlanul tartva azonban a 
biztonságos működés és működőképesség legszükségesebb jellemzőit. Ha kétségei lennének bátran 
forduljon viszonteladójának szervizéhez e-mailben. 

A készülék biztonságos használata 

• Ne nyissa fel a készüléket és a hálózati adaptert, és ne végezzen rajtuk semmilyen módosítást 
• Ne próbálkozzon a készülék javításával vagy alkatrészeinek cseréjével, csak akkor, ha az 
útmutatóban kifejezetten erre vonatkozó utasítást talál. Szervizelési kérdésekben forduljon az 
eladó szervizközponthoz. 
• Soha ne helyezze az eszközt a következő helyekre: 
 • szélsőséges hőmérséklet (pl. közvetlen napsütés zárt járműben, fűtéscső közelsége, 
fűtőtest  felülete); 
 • nedvesség (fürdőszoba, mosdó, nedves padlóburkolat); 
 • füst; 
 • só kicsapódás; 
 • magas páratartalom; 
 • eső; 
 • por; 
 • erős rezgések. 
• Ügyeljen a készülék stabil, rázkódásmentes elhelyezésére. Ne tegye olyan felületre, amely nem 
vízszintes vagy inog. 
• Ne csavarja meg és ne törje meg a hálózati csatlakozókábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. 
Ezzel tönkreteheti a kábelt és rövidzárlatot okozhat. A sérült kábel tűz- és áramütés-veszélyes! 
• Ügyeljen arra, hogy a hálózati feszültség megfeleljen az adapter dobozán feltüntetettnek. Más 
adapterek esetleg eltérő polaritással vagy feszültséggel dolgoznak, így használatuk meghibásodást, 
rendellenes működést vagy áramütést okozhat. 
• Vigyázzon, hogy semmilyen tárgy (pl. éghető anyag, pénzérme, tű) vagy folyadék (víz, üdítőital 
stb.) ne kerüljön a készülék belsejébe. 
• A következő esetekben azonnal kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati kábelt és forduljon a 
szervizközponthoz: 
 • ha megsérült a hálózati adapter vagy annak csatlakozózsinórja, 
 • ha füstöt vagy szokatlan szagot észlel, 
 • ha valamilyen tárgy vagy folyadék került a készülék belsejébe, 
 • a készüléket eső vagy más nedvesség érte, 
• Ha a készülék nem a megszokott módon vagy rendellenesen működik. 
• Gyermekes családokban mindig legyen szülői felügyelet, amíg a gyermek el nem sajátítja a 
készülék helyes használatának tudnivalóit. 



Szerviz 

Ha a vásárlás után a termék állapotában bármilyen hibát észlel, írjon ügyfélszolgálatunknak. 
Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval 
eltérő, helytelen használat és mindennemű saját kezű javítás esetén a garancia érvényét veszti. 
A garancia nem vonatkozik: 

– a természetes alkatrészkopás következtében keletkezett meghibásodásokra 
– külső tényezők okozta meghibásodásokra (pl. időjárás hatása, por, gondatlanság stb.) 
– a termék leesése, ütése vagy egyéb mechanikus sérülés következtében keletkezett 

meghibásodásokra. 
– túlterhelés, nem megfelelő pótalkatrészek és tartozékok használata, helytelen használat 

és hasonló körülmények során fellépő hibákra. 
A reklamációra visszaküldött termékek esetében, a nem megfelelően biztosított szállítás során 
keletkezett meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős. A forgalmazó fenntartja a jogot a 
használati útmutató megváltoztatására és nem vállal felelősséget a nyomdai hibákért. 
 

Jótállás 
A kereskedő szavatosságot vállal a hibás alkatrészek cseréje folytán felmerült anyag- vagy gyártási 
hibák esetében, amelyek az eladás napját követően a jótállási időtartamon belül merülnek fel. 
Kérjük megértését arra vonatkozóan, hogy a következőkben felsorolt hibaokokért nem vállalhatunk 
jótállást: 

– A kezelési utasítás figyelmen kívül hagyása. 
– A szükséges karbantartási és tisztítási munkák elhanyagolása. 
– Szakszerűtlen porlasztóbeállítás folytán bekövetkezett károk. 
– A normális elhasználódással járó kopás. 
– A felső teljesítményhatár tartó túllépése miatt nyilvánvaló túlterhelés. 
– Erőszak alkalmazása, szakszerűtlen kezelés, használattal való visszaélés vagy baleset. 
– Túlmelegedési károk a ventilátorház elszennyeződése folytán. 
– Hozzá nem értő személyek beavatkozása vagy szakszerűtlen javítási kísérletek. 
– Nem megfelelő pótalkatrészek, illetve nem eredeti alkatrészek használata, amennyiben 

azok okozták a kárt. 
– Nem megfelelő vagy időn túl tárolt üzemanyagok használata. 
– Olyan károk, amelyek bárbeadásból származó alkalmazási feltételekre vezethetők vissza. 

 
A tisztítási, ápolási és beállítási munkák nem tartoznak a garanciális szolgáltatások körébe. 
Mindennemű garanciális munka kérvényét elektronikus levélben kell megküldeni a kereskedő e-
mail címére. 
  



 
IR LED: Amikor a környezeti fény nem elégséges a felvétel készítéséhez, bekapcsol az infra LED éj-

jellátó mód  

Fényérzékelő: A környezeti fényerő értékének érzékelése, amikor amegvilágítás fényereje kisebb,  

mint 2 Lux, bekapcsol az IR  

Mikrofon: Hangrögzítő Gomb: Az ajtócsengő gombja  

Mozgásérzékelő: Amikor a készülék mozgást érzékel, a berendezés értesítést tud küldeni a mo- bil-

telefonjának.  

Kamera: Videofelvétel készítése  

 
 

Jelzőfény:  

Villogó kék: konfigurációs állapot  

Hosszú vörös fény: nem sikerült csatlakozni a 

wifi-hez  

A kék fény világít: a készülék sikeresen csat-  

lakozik  

Vörös és kék fény együtt: a készülék wifi-hez  

csatlakozik  

A KÉSZÜLÉK HÁTÁN:  

AC Input: A készülék töltését az AC bemeneti 

tápfeszültség aljzaton keresztűl biztosítjuk.  

Reset gomb: 5 másodpercig tartsa nyomva a 

gyári beállítások visszaállításához.  

Elemtartó: 3 db 18650 elem  

SD slot: micro SD kártya helye (max. 32GB, nem 

tartozék  

 
 
TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ  

1. Használja a szerelőkészlet csavarjait, hogy felszerelje a készüléket a falra.  

2. A tartozékcsomagban lévő vezető csavarokat az AC (16-24V) vezeték csatlakoztatásához hasz-

náljuk az AC bemeneti nyíláshoz (ha nincs váltakozó áramú, ez a lépés kihagyható).  

3. Három 18650 típusú elem beszerelése.  

4. Nyomja meg a reset gombot 5 másodpercig, várja meg, hogy a jelzőfény lelassuljon, (A beren- 

dezésnek bekapcsolt állapotban kell lennie.)  

5. Fedjük le az akkumulátorfedelet, nyomjuk le és zárjuk le a biztonsági csavarokat, a telepítés  

befejezéséhez.  

  



 

ESZKÖZ BEÁLLÍTÁSA  

1. Az alkalmazás letöltése és telepítése: Nyissa meg az App Store (iOS) vagy a Google Play áruházat 

(Android) mobileszközökén. Keresse meg az “XSH cam” -t, vagy olvassa be a mo- bileszköz kame-

rája segítségével a készülék dobozában található QR-kódot a készülékre való letöltéshez és telepí-

téshez.  

2. Az alkalmazás beállítása: Győződjön meg róla, hogy az “XSH cam” alkalmazás telepítve van a ké-

szüléken. Győződjön meg róla, hogy a készülék 2,4 GHz-es Wifi-hálózatra, nem pedig egy 5GHz-es 

hálózatra csatlakozik. Indítsa el az “XSH cam” alkalmazást, nyomjon rá az “ADD a Camera”-ra. Je-

lölje ki a “Setup Camera”-t.  

3. Mielőtt elkezdi a beállítást, győződjön meg arról, hogy a készülék beállítási módban van, a ka-

mera hangjelzéssel jelzi: “The camera is now ready to begin pairing”  

4. Ha nem hallotta a hangutasítást, nyomja meg és tartsa lenyomva a reset gombot 5 másod-  

percig. A LED jelzőfény kikapcsolása után a készülék automatikusan újraindul.  

5. A Wifi-hálózat neve automatikusan kitöltésre kerül, írja be a Wifi-jelszót. Az App automati- ku-

san ki fogja tölteni a megfelelő jelszót, ha azonos Wifihez kapcsolódik, és nem kell újra kitöltenie a 

jelszót.  

6. A mobileszköz hanghullámokat bocsát ki, győződjön meg róla, hogy a telefon és a készülék kö-

zött körülbelül 30 cm távolság van, és várja meg, hogy a készülék konfigurálja a hálózatot. Ha a ka-

mera nem csatlakozik, állítsa vissza a kamerát, és ismételje meg az összes lépést.  

7. Sikeres kapcsolat után a rendszer kéri, hogy hozzon létre egy nevet és jelszót a kamera számára. 

A jelszónak legalább 8 karakterből kell állnia, és kell tartalmaznia nagybetűt, kis- betűt és számot.  

  



Instrukciók tűz, áramütés és személyi sérülések megelőzésére 
Mindig tartsa be az alábbiakat! 
 

A készülék biztonságos használata 

• Óvja a készüléket az erős külső behatástól (pl. leeséstől). 
• Ne csatlakoztassa a készüléket olyan hálózati aljzatba vagy elosztóba, amelybe már túl sok más 
készülék van bekötve. Óvatosan járjon el a hosszabbítók használatakor is. Az összes készülék 
együttes teljesítményigénye nem haladhatja meg a csatlakozókábel / aljzat teljesítményét (watt / 
amper). A túlterhelés a kábel szigetelésének felmelegedéséhez és megolvadásához vezethet. 
• Az elemeket tilos újratölteni, felmelegíteni, szétszedni, tűzbe és vízbe dobni. 
• Soha ne tegye ki az elemeket erős hőnek, mint pl. napsugárzás, tűz vagy hasonló. 
• A készüléket és a hálózati adaptert úgy helyezze el, hogy megfelelő szellőzésük biztosítva legyen. 
• Az adapternek a hálózatba történő csatlakoztatásakor és az onnan történő eltávolításakor mindig 
a csatlakozódugót fogja meg. 
• Bizonyos időközönként húzza ki a csatlakozódugót és száraz ruhával törölje le az érintkezőkről a 
felhalmozódott port. Ha a készüléket huzamosabb ideig nem használja, húzza ki a csatlakozókábelt 
a hálózati aljzatból. A csatlakozó és a hálózati aljzat között felhalmozódott porréteg rossz 
szigeteléshez vezethet és tüzet okozhat. 
• Óvja a hálózati kábelt a megtöréstől. Úgy helyezze el a kábeleket, hogy gyermekek ne 
férhessenek hozzájuk. 
• Soha ne nehézkedjen a készülékre és ne tegyen rá nehéz tárgyakat. 
• Soha ne nyúljon nedves kézzel az adapterhez és csatlakozóihoz, amikor kihúzza vagy bedugja 
azokat a hálózatba vagy a készülékbe. 
• A készülék mozgatása előtt húzza ki a hálózati kábelt és az összes egyéb csatlakozókábelt. 
• Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati kábelt. 
• Villámveszély esetén húzza ki a falból a hálózati csatlakozókábelt. 
• Helytelen használat esetén az elemek felrobbanhatnak, kifolyhatnak, kárt vagy sérülést okozva 
ezzel. Biztonsági okokból olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket és ügyeljen a betartásukra 
• Figyelmesen helyezze be az elemeket a leírás alapján, ügyelve a helyes polaritásra. 
• Ne használjon vegyesen új és régi elemeket. A különböző gyártmányú elemeket se keverje. 
• Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, távolítsa el az elemeket. 
• Ha kifolyt az elem, egy puha ruhadarabbal vagy papírral itassa fel a folyadékot az elemtartóból. 
Ezután helyezzen be új elemeket. A bőrgyulladás elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a kifolyt 
anyag ne érintkezzen a kezével vagy a bőrével. Nagyon vigyázzon, nehogy a kifolyt anyag a szemébe 
kerüljön. Ha ez mégis megtörténik, azonnal öblítse le folyóvízzel az érintett területet. 
• Ne tárolja az elemeket fémtárgyak (pl. golyóstoll, nyaklánc, hajcsat stb.) közelében. 
• A használt elemeket a lakóhelyén érvényes előírásoknak megfelelően kezelje. 
 

Karbantartás és javítások 
A modern készülékek és a biztonság szempontjából fontos részegységek karbantartása és javítása 
megfelelő szakképesítést, valamint speciális szerszámokkal és teszteszközökkel felszerelt szakszervizt 
igényel. A jelen üzemeltetési utasításban nem szereplő valamennyi munkálatot megfelelő 
szakszerviznek kell elvégeznie. A szakember rendelkezik a szükséges képesítéssel, tapasztalattal és 
felszereléssel ahhoz, hogy Önnek a mindenkor legolcsóbb megoldást biztosítsa, tanáccsal és 
gyakorlattal továbbsegíti Önt. Harmadik fél, ill. arra fel nem jogosított személy által történő javítási 
kísérletek esetén a garancia megszűnik. 
 
 



Környezetvédelmi tudnivalók 
Információk az elektromos berendezések megsemmisítéséről 
 
A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem 
gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai 
szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt 
gyűjtőhelyeken. A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség 
megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További információkról 
érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen 
megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga 
után. Az elemeket soha ne a háztartási szemétgyűjtőbe dobja, hanem adja le a megfelelő 
gyűjtőhelyeken. 
 
Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások 
 

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási 
hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanítása által a 
környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése; 
az anyagi erőforrások fenntartható felelősségteljes újrafelhasználásának és 

újrahasználatának 
előmozdítása érdekében. Az eszköz kidobásakor keresse fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket vagy 
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Az eladó biztosíthatja a termék 
biztonságos újrahasznosítását. 

              A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK 
irányelvek 
követelményeinek. 


