
Informacje do produktów:

Model : SP-IPT1

Opis produktu: 
Urządzenie 3 w 1: mobilny tester kamer IP, WiFi HotSpot, Power Bank. Możliwość testowania 
kamer IP poprzez darmową aplikację na Androida, iOS. 
Znak handlowy: Spacetronik

Ostrzeżenie
Należy zapewnić bezpieczne warunki pracy urządzenia. Dokonanie przez użytkownika jakich kolwiek 
własnych zmian w urządzeniu może spowodować jego nieprawidłowe funkcjonowanie i utratę gwarancji.

Bezpieczeństwo użytkowania
Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo
osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do
wszelkich wskazań zawartych w instrukcji użytkowania i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np.
komputera PC).

Zasady bezpieczeństwa
Urządzenie jest zgodne z przepisami w zakresie bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych.
Należy przestrzegać następujących zaleceń:
- jeżeli produkt posiada wyłącznik prawidłowym sposobem wyłączenia zasialania jest użycie wyłącznika. 
Jeżeli produkt wyłącznika nie posiada, jedynym sposobem na jego wyłączenie jest odłączenie produktu lub 
jego zasilacza od prądu,
- gniazdo sieciowe musi być uziemione zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- przed przeniesieniem lub wykonywaniem innych operacji technicznych urządzenie należy odłączyć od 
zasilania,
- nie stosować uszkodzonych lub zużytych przewodów zasilania, gdyż powodują one znaczne zagrożenie dla
bezpieczeństwa użytkownika,
- nie należy samodzielnie rozmonotowywać produktu lub dokonywać w nim napraw. Niesie to ze sobą 
ryzyko porażenia elektrycznego lub utraty gwarancji,
- prace instalacyjne muszą być wykonywane przez odpowiednio przeszkolony personel techniczny,
- nie stosować urządzenia w miejscach występowania substancji łatwopalnych,
- urzadzenie powinno być umieszczone w suchym miejscu, zdala od wody,
- zabezpieczyć urządzenie przed dostępem dzieci lub osób niepowołanych,
- upewnić się, że urządzenie zostało odpowiednio zamocowane,
- jeśli urządzenie zostanie przeniesione z miejsca chłodnego do ciepłego, w jego wnętrzu może
skroplić się para wodna uniemożliwiając prawidłowe funkcjonowanie, należy wówczas odczekać,
aż wilgoć odparuje.
Uwaga!
Nie należy dotykać styków gniazd znajdujących się na obudowie urządzenia. Wyładowanie elektrostatyczne 
może spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia.

Bateria
Pierwsze użycie urządzenia wymaga naładowania. Czas ładowania około 6 godzin do uzyskania pełnego 
formatowania. Nie pozwól ani nie staraj się uruchamiać urządzenia jeśli zostało rozładowane – może to 
skutkować uszkodzeniem ogniw i w efekcie całego urzadzenia. W celu naładowania urządzenia za pomocą 
Power Banka podłącz kabel USB do Power Banka, a drugi koniec do urządzenia, lub zew. Zasilacza 
podającego napięcie 5V/1A. Pamiętaj by parametry ładowania były zgodne ze specyfikacją, niewłaściwy 
amperaż czy też napięcie może skutkować uszkodzeniem ogniw i w efekcie całego urządzenia już przy 
pierwszym użyciu.

Środowisko pracy
Należy zadbać, aby urządzenie umieszczone było w sposób zapewniający dobry przepływ powietrza i łatwy 
dostęp do portów. Powietrze powinno być wolne od zanieczyszczeń, a urządzenie nie powinno znajdować 
się w bezpośredniej bliskości źródeł ciepła (piece, grzejniki, bezpośrednie nasłonecznienie), bądź urządzeń 



generujących zakłócenia elektromagnetyczne (silniki, telewizory,
itp.).

Oświadczenie ETSI dotyczące zakłóceń
Urządzenie generuje i wykorzystuje fale o częstotliwościach radiowych. Instalacja niezgodna z 
podanymi w instrukcji zaleceniami może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej i spowodować 
pracę urządzenia niezgodną z przepisami prawa

Oświadczenie dotyczące promieniowania 
Nie powinno się przebywaćw odległości mniejszej niż 20cm od pracującego urządzenia.

Kraje przeznaczenia 
Urządzenie jest przystosowane do pracy na terenie Polski. Urządzenie pracujące w trybie ETSI jest 
przeznaczone do pracy w warunkach domowych i biurowych w krajach Unii Europejskiej, a także w 
Norwegii i Szwajcarii - członkach EFTA. Nie ma krajów europejskich, w których nie zaleca się stosowania 
tego urządzenia. 

                     

Urządzenia oznaczone są symbolem  i przeznaczone są do zastosowań domowych, biurowych we
wszystkich krajach Unii Europejskiej (oraz innych krajach, w których obowiązuje unijna dyrektywa).

Producent deklaruje, że wszystkie sztuki produktów spełniają wymogi dyrektyw:
1999/5/WE (R&TTE), 2004/108/WE (EMC), 2011/65/EU (ROHS WEEE)

 Produkt nie zawiera szkodliwych substancji, ale też nie może być traktowany jak odpad domowy. 
Recykling produktu skontaktuj się ze sprzedawcą lub władzą lokalną.
Oznaczenia umieszczone na produkcie lub w odnoszących sie do nich tekstach wskazuje,że po 
upływie okresu użytkowania, nie nalezy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z 
gospodarstw domowych. Aby uniknąc szkodliwego wpływu na srodowisko naturalne i zdrowie ludzi
wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu 
odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów 
materialnych jako stałej praktyki.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu 
tego produktu, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem 
sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontakotwac się ze swoim dostawcą i sprawdzic warunki umowy 
zakupu. Produkt nie należy usuwać z innymi odpadami komercyjnymi.


