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AĞ KAMERASI
Hızlı Kullanma Kılavuzu
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BILEŞEN
Satış yapılan her ülkede aksesuar aynı değildir.
 ~ LNO-6012R/6022R/6032R/6072R

* İsteğe bağlı

 ~ Dahil Değil : Micro SD kartı
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ŞIFRE AYARI
Ürüne ilk kez erişim sağladığınızda, oturum açma 
şifresini yaratmanız gerekir. 

 J  ` 8 ile 9 haneli yeni bir şifrede, şunlardan en az 
üçünü kullanmanız gerekir: büyük/küçük harfler, 
sayılar ve özel karakterler. 10 ile 15 haneli bir 
şifrede, yukarıda belirtilen türlerden en az ikisini 
kullanmanız gerekir.

 - İzin verilen özel karakterler. : ~`!@#$%^*()_-
+=|{}[].?/

 ` Daha üst seviyede güvenlik için şifrelerinizde 
aynı karakterlerin veya ardışık klavye girişlerinin 
tekrarlanmaması önerilir.

 ` Şifrenizi kaybettiyseniz, ürünü sıfırlamak 
için [RESET] düğmesine basabilirsiniz. Bir 
deftere not ederek ya da ezberleyerek şifrenizi 
kaybetmeyin.

OTURUM AÇMA
Kameraya her erişiminiz sırasında oturum açma 
penceresi görünür. 
Kameraya erişmek için Kullanıcı Kimliği’ni ve 
şifrenizi girin.

 a <User Name> giriş kutusuna “admin” 
yazın.

 b Şifreyi <Password> giriş alanına girin.

 c [OK] öğesine tıklayın.



Bu üründe bulunan pillerin doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği’nde ve ayrı pil dönüşüm sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir.)

Pil, kullanma kılavuzu veya ambalajın üzerinde yer alan bu işaret, bu üründe bulunan pillerin çalışma ömürlerini doldurduklarında 
diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. İşaretlenmiş olduklarında, Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin 
2006/66 EC Direktifinde belirtilen referans seviyelerinin üzerinde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini belirtir. Pillerin uygun şekilde 
atılmaması halinde, bu maddeler insan sağlığına veya çevreye zarar verebilir.
Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını desteklemek için, lütfen pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve yerel, 
ücretsiz pil dönüşümsisteminiz aracılığıyla geri dönüştürün.

Hanwha Techwin üretimin tüm aşamalarında çevreye özen gösterir ve müşterilerine daha çevre dostu ürünler 
sağlayabilmek için gerekli tedbirleri alır. 
Eco işareti, Hanwha Techwin in çevre dostu ürünler yaratma isteğini temsil eder ve ürünlerin AB RoHS 
Talimatlarını uygun olduğunu gösterir.

Bu Ürünün Uygun Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)
Ürün, aksesuarlar veya literatürde yer alan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, 
kulaklık, USB kablosu), kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılması gerektiğini belirtir. 
Kontrolsüz atık atılması nedeniyle çevrenin veya insan sağlığının zarar görmesini önlemek için lütfen bu 
öğeleri diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılmasını 
sağlamak için uygun bir şekilde geri dönüşümünü sağlayın.
Ev kullanıcıları, çevreye zarar vermeden bu öğelerin nasıl ve nerede geri dönüşümünü sağlayabileceklerini 
öğrenmek için ürünü aldıkları perakendecilere veya yerel devlet dairesine başvurmalıdır.
Ticari kullanıcılar tedarikçileriyle temas kurup satın alma sözleşmesinin koşullarını ve şartlarını kontrol 
etmelidir. Bu ürün ve elektronik aksesuarları atma işlemi için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
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Cihazın Ticaret Bakanlığınca önerilen ortalama ömrü 
Cihazın EEE yönetmeliklerine uygun olduğuna benzer beyan
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