РЪКОВОДСТВО НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ

Смарт Камера

Прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате вашия апарат,
и го запазете за бъдещи справки.
AN-VC550

www.lg.com

ПОДГОТОВКА
Работа с устройството
■■ Не позволявайте камерата да се мокри. Ако в камерата навлезе течност, може да възникне токов
удар.
■■ Отстранявайте прах или замърсявания от камерата внимателно с помощта на суха кърпа. Ако
устройството е силно замърсено, най-напред напръскайте кърпата с деликатен почистващ препарат.
■■ Ако на обектива има чужди предмети, изображението може да не е ясно. Преди употреба почистете
обектива с мека кърпа.
■■ Не почиствайте с разредител, алкохол, бензен или друг тип препарат, отделящ летливи съединения.
Подобни препарати могат да повредят повърхността на устройството или да засегнат неговото
функциониране.
■■ Не разглобявайте, поправяйте и не видоизменяйте устройството по никакъв начин. Неправилното
разглобяване може да причини пожар, токов удар или нараняване.
■■ Не разклащайте камерата.
■■ Не я дърпайте, държейки я за кабела.

Инструкции за инсталация
■■ Направете така, че когато монтирате устройството, да разполагате с достатъчно място за
свързване.
■■ Не монтирайте на прашно, замърсено или влажно място.
■■ Не монтирайте на пряка слънчева светлина или в близост до топлинен източник.
■■ Магнитни предмети, например тонколони, могат да попречат на нормалната работа на камерата.
■■ Монтирайте устройството на място с умерена температура и влажност. Препоръчителният
температурен обхват е от 0 °C до 40 °C.
■■ Силните електромагнитни вълни, излъчващи се от други устройства, могат да попречат на
нормалната работа на камерата.
■■ Преди употреба отстранете всички предпазни синтетични пликове (от винил).
* Възможно е устройството и търговските наименования, използвани в това ръководство, да не са
регистрирани търговски марки и носители на авторски права, и да служат единствено с цел
идентификация или за обяснение. Всички търговски марки са запазени.
* Вижте имената на моделите, посочени върху кутията на продукта, за поддържани модели
телевизори.

ПОДГОТОВКА
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Общ преглед
Микрофони

Обектив

Микрофони

Стойка

USB кабел
Стойка-рамо
Поставка за кабел
със стойка
Стойка-отдолу

ПОДГОТОВКА

￼
ЗАБЕЛЕЖКА
►Преди
►
да използвате вградената камера, трябва да потвърдите, че носите законова отговорност
за използването или неправилната употреба на камерата според съответните национални закони,
включително наказателното право.
►Съответното
►
законодателство обединява закона за защита на личните данни, който регламентира
обработката и прехвърлянето на лична информация и закона, който регулира видео наблюдението
на работното и други места.
►Преди
►
да използва вградената камера, потребителят трябва да получи съгласието от субектите на
данни. Моля, избягвайте използването на камерата по следния начин.
(1) Използване на камерата в зони, където употребата на камери е забранена като тоалетни,
съблекални, пробни и зони за сигурност.
(2) Използване на камерата, докато причинявате нарушение на правото за личната
неприкосновеност.
(3) Използване на камерата, докато причинявате нарушение на съответните разпоредби и закони.
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Монтиране на Смарт Камера
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Разгънете стойката и я поставете
най-отгоре в центъра върху
телевизора.

Смарт Камера

TV
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Сгънете стойката.
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Здраво закрепете продукта към
задната част на телевизора, като
използвате велкро лентата.

USB IN 2
IN 4

TV

￼
ЗАБЕЛЕЖКА
►За
► осигуряване на най-добро видео и аудио качество монтирайте камерата върху телевизора в
средата.
►Докато
►
извършвате монтажа, дръжте телевизора изключен.
►Ако
►
използвате външни тонколони, оставете достатъчно пространство между микрофоните и
тонколоните.
VIDEO L(MONO) AUDIO R H/P

ПОДГОТОВКА
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Включете USB кабела отстрани на
телевизора.
Ако фотоапаратът е свързан чрез
USB концентратора, е възможно да
не работи.

USB IN 1
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USB IN 3

Велкро

AV IN 2

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА
AN-VC550
(Смарт Камера)

МОДЕЛИ
(ширина x височина x дължина)

112 mm x 56 mm x 38 mm (само ключ за порт)

Тегло

114.4 г
Обектив

Видео

Аудио

Над 100 см

Зрително поле

77° по диагонал

Ефективни пиксели

1920 x 1080

Изходен формат

H.264, JPEG

Изходно изображение

Full-HD

Микрофон

2 микрофона

Интерфейс

Условия на околната
среда

Фокус

USB
Работна температура

от 0 °C дo 40 °C

Влажност

0 % дo 80 %

Температура на съхранение

от -20 °C дo 70 °C

Влажност при съхранение

0 % дo 90 %

■■ Съдържанието на това ръководство може да се променя без предизвестие поради актуализиране
на функциите на продукта.
■■ Показаните по-горе спецификации може да се променят без предизвестие с цел подобряване на
качеството.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА
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