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Dear customer, 

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully 
before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention 
to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, 
please contact the customer line. 

✉  www.alza.co.uk/kontakt 

✆  +44 (0)203 514 4411 

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz 

  

http://www.alza.cz/
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Packing List 
 

  
  

Camera Storage Bag Adapter Remote Control 

  
 

 
USB-C to USB-C (3 

m) 
USB-C to 

USB-A (1.5 m) 
Quick Guide Warranty Card 
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Parts Description 
 

 

 

1. Lens cover 6. Lens 11 Mode Button 
2. On/Off Button 7. LED 12. USB-A 
3. Volume Button 8. HDMI 13. USB-C Out 
4. LAN 9. SD bayonet  
5. USB-C IN 10. Muting/Rec Button 
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Button Instructions 
 

 

 

 

On/Off Button 
Long press 3s to turn ON/OFF; Short press to switch sleeping mode, 
another short press to wake up. 

 

 

Volume Button 
Turn Up/Down speaker’s volume. 
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Muting/Recording Button 
Short press to mute microphone; Long press 3s to record video 
locally. 

 

 
Power Led 

 

 

Mode Button 
Short press to switch different mode; Long press 3s to lock screen 
FOV. 
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Connection and Usage 
 

Connecting to the computer: 
 

1. Connecting Kandao Meeting Pro to power adapter. 
2. Long press ON/OFF button to turn on the Kandao Meeting Pro with green light 

on. 
3. Connecting the Kandao Meeting Pro and computer through USB OUT port 
4. Open video conference platform (for example Skype, Zoom…), successful 

connection to the meeting achieved when blue light remains on. 
5. Short press ON/OFF button to enter “sleep mode” when meeting is over. 
6. Long press ON/OFF button to turn OFF the Kandao Meeting Pro, if necessary. 

 

 

Adapter 

USB-C to USB-C 
Camera 

USB-C to USB-A 
Computer 
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Notes: 

During usage by connecting to the computer, there is no output from HDMI, Mouse and 
Keyboard cannot be used either. 

 

Connecting to displayer 
 

1. Connecting Kandao Meeting Pro to power adapter. 
2. Connecting the Kandao Meeting Pro and displayer through HDMI port. 
3. Long press ON/OFF button to turn on the Kandao Meeting Pro with green light 

on. 
4. Network can be connected through Ethernet cable or Wi-Fi. 
5. Open video conference platform (for example Skype, Zoom, …), successful 

connection to the meeting achieved when blue light remains on. 
6. Short press ON/OFF button to enter “sleep mode” when meeting is over. 
7. Long press ON/OFF button to turn OFF the Kandao Meeting Pro, if necessary. 

 

 

USB-C to USB-C 
Adapter Camera 

HDMI 
Displayer 
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System Update 
 

Connecting Kandao Meeting Pro and displayer through HDMI port to ensure network 

connected. System will pop up update notification, click  to update. 

 

 

 

 

 

Lastest Version Detected 
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Remote Controller 
 

1. The Kandao Meeting Pro and remote controller will be paired during production. 
2. Power Button controls both sleep and wake modes of Kandao Meeting Pro. 
3. The remote controller will be disconnected when Kandao Meeting Pro is under 

sleep mode. 
4. Press any button to reconnect the remote controller while the Kandao Meeting 

Pro is waked up. 

 

Notes: 

1. The remote controller shall be equipped with two AAA batteries. 
2. If the remote controller fails to pair with the camera, you can press and hold "OK" 

and "VOL-" for 3 seconds at the same time, while the indicator light flashes. Enter 
the setting page of Kandao Meeting Pro, and finds the Bluetooth device "Kandao 
Meeting". The indicator Light will turn dark when the pairing issuccessful. 

 

Updated Successfully 
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Statement 
 

1. Please read and follow all the instructions carefully. 
2. Please note of all the warnings. 
3. Do not use it near heat sources such as radiators, electric heaters, stoves, or 

other heat producing equipment. 
4. Use only Kandao provided components and accessories. 
5. Please refer all maintenance work to qualified person. No matter what kind of 

damage the equipment suffers, such as the broken of power cable or plug, liquid 
penetration or objects falling into the equipment, rain or damp, unable to work 
normally or fall, maintenance is required. 

  

Power On/Off 

Direction Button 

Retutn 

Volume Down 

Mic Off 

Switch Mode 

Switch 1080p/720p 

Mouse Mode  

OK 

Home 

Setting 

Volume Up 

Fixed Screen 

Record Video 

Switch H264/MJPEG 
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Camera Security 
 

Warning: If you fail to take the following precautions, you may be seriously injured or 
killed by the electric shock or fire disaster, or your Intelligent 360-degree panoramic 
camera may be damaged: Please check before using the camera and accessories to 
make sure they are intact. For security, only Kandao accessories that are provided with 
the device or genuine ones purchased can be used. Damage caused by the use of 
unauthorized accessories or parts is not covered by the warranty. 

 

1. Do not place or fix the product on an unstable surface. Failure to follow this 
precaution may cause the product to loosen or fall off, causing an accident or 
damage to device. 

2.  When using external power supply connection, please observe all safety rules of. 
3.  The lens of Intelligent 360-degree panoramic camera is made of glass. If the lens 

is damaged, be sure to handle it carefully to avoid being scratched by the broken 
lens/glass. 

4.  The temperature of the camera may rise during normal usage. If this occurs, 
turn off the device and leave it to cool before using again. 

5.  This product is not a toy and you are solely responsible for complying with all 
local laws, regulations and restrictions. 

6.  Please do not use the Intelligent 360-degree panoramic camera for unauthorized 
monitoring, candid shooting or in any way that violates personal privacy 
regulations. 

7.  Precautions: do not put the camera in extremely cold or hot environment. 
Extremely cold or hot conditions may cause the camera to temporarily stop 
working properly. 

8. Warning: there is no protection for the two lenses of the Intelligent 360-degree 
panoramic camera. If you do not pay attention, it is easy to form scratches. Avoid 
placing the lens on any surface. Lens scratches are not covered by the warranty. 
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Warranty Conditions 
 

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you 
need repair or other services during the warranty period, contact the product seller 
directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase. 

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for 
which the claimed claim may not be recognized: 

• Using the product for any purpose other than that for which the product is intended 
or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the 
product. 

• Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized 
person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning 
by inappropriate means, etc.). 

• Natural wear and aging of consumables or components during use (such as 
batteries, etc.). 

• Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or 
electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, 
electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and 
inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power 
supplies, etc. 

• If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or 
adaptation to change or extend the functions of the product compared to the 
purchased design or use of non-original components. 
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Vážený zákazníku, 

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě 
přečtěte následující pokyny a tento manuál si uschovejte pro budoucí použití. Věnujte 
zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo 
připomínky k produktu, kontaktujte zákaznickou linku. 
 
✉   www.alza.cz/kontakt 

✆   +420 255 340 111 

Dovozce  Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz 
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Obsah balení 
 

  
  

Kamera Skladovací taška Adaptér Dálkový ovladač 

  
 

 
USB-C do USB-C (3 

m) 
USB-C do 

USB-A (1.5 m) 
Rychlý průvodce Záruční list 
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Popis produktu 
 

 

 

1. Krytka objektivu 6. Objektiv 11 Tlačítko režimu 
2. Tlačítko zap/vyp 7. LED 12. USB-A 
3. Tlačítko hlasitosti 8. HDMI 13. USB-C Out 
4. LAN 9. SD bajonet  
5. USB-C IN 10. Tlačítko 

ztlumit/nahrávat 
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Popis tlačítek 
 

 

 

 

Tlačítko ZAP/VYP 
Dlouhým stisknutím po dobu 3s zapnete/vypnete; Krátkým stisknutím 
přepnete do režimu spánku, dalším krátkým stisknutím zařízení 
probudíte. 

 

 

Tlačítko hlasitosti 
Zvýšíte/snížíte hlasitost reproduktoru. 
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Tlačítko ztlumení/nahrávání 
Krátkým stisknutím ztlumíte mikrofon; Dlouhým stisknutím tlačítka 
po dobu 3s spustíte nahrávání videa. 

 

 
Led napájení 

 

 

Tlačítko režimu 
Krátkým stisknutím přepnete na jiný režim; Dlouhým stisknutím po 
dobu 3s uzamknete obrazovku FOV. 
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Připojení a použití 
 

Připojení k počítači: 
 

1. Připojte kameru Kandao Meeting Pro k napájecímu adaptéru. 
2. Dlouhým stisknutím tlačítka ZAP/VYP zapněte kameru Kandao Meeting Pro, 

rozsvítí se zelené světlo. 
3. Propojte kameru Kandao Meeting Pro a počítač přes USB OUT port 
4. Otevřete platformu pro videokonference (například Skype, Zoom…), úspěšného 

připojení ke schůzce je dosaženo, pokud svítí modré světlo. 
5. Krátce stiskněte tlačítko ZAP/VYP pro vstup do „režimu spánku“, když je jednání u 

konce. 
6. V případě potřeby vypněte kameru Kandao Meeting Pro dlouhým stisknutím 

tlačítka ZAP/VYP. 

 

 

Adaptér 

USB-C do USB-C 

Kamera 
USB-C do USB-A 

Počítač 
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Poznámky: 

Během používání připojením k počítači není k dispozici žádný výstup z HDMI, nelze 
použít ani myš a klávesnici. 

 

Připojení k monitoru/obrazovce 
 

1. Připojte kameru Kandao Meeting Pro k napájecímu adaptéru. 
2. Připojte kameru Kandao Meeting Pro a obrazovku přes port HDMI. 
3. Dlouhým stisknutím tlačítka ZAP/VYP zapněte kameru Kandao Meeting Pro, 

rozsvítí se zelené světlo. 
4. Síť lze připojit pomocí ethernetového kabelu nebo Wi-Fi. 
5. Otevřete platformu pro videokonference (například Skype, Zoom…), úspěšného 

připojení ke schůzce je dosaženo, pokud svítí modré světlo. 
6. Krátce stiskněte tlačítko ZAP/VYP pro vstup do „režimu spánku“, když je jednání u 

konce. 
7. V případě potřeby vypněte kameru Kandao Meeting Pro dlouhým stisknutím 

tlačítka ZAP/VYP. 
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Aktualizace systému 
 

Připojte Kandao Meeting Pro a obrazovku přes port HDMI pro zajištění připojení k síti. 

Systém zobrazí upozornění na aktualizaci, klikněte na  pro 
aktualizaci. 

 

USB-C do USB-C 
Adaptér Kamera 

HDMI 
Monitor/obrazovka 
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*update = aktualizovat, later = později 

Byla zjištěna nejnovější 
verze 
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Dálkové ovládání 
 

1. Kamera Kandao Meeting Pro a dálkový ovladač budou během výroby spárovány. 
2. Tlačítko napájení ovládá režimy spánku i probuzení kamery Kandao Meeting Pro. 
3. Dálkový ovladač bude odpojen, když je kamera Kandao Meeting Pro v režimu 

spánku. 
4. Stisknutím libovolného tlačítka připojte dálkový ovladač, zatímco je kamera 

Kandao Meeting v režimu probuzení. 

 

Poznámky: 

1. Dálkový ovladač musí být vybaven dvěma bateriemi AAA. 
2. Pokud se dálkový ovladač s kamerou nespáruje, můžete stisknout a podržet 

současně tlačítka „OK“ a „VOL-“ po dobu 3 sekund, zatímco kontrolka bliká. 
Přejděte na stránku nastavení Kandao Meeting Pro a vyhledejte zařízení 
Bluetooth „Kandao Meeting“. Po úspěšném spárování kontrolka zhasne. 

 

Aktualizace byla úspěšná 
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Prohlášení 
 

1. Přečtěte si pozorně všechny pokyny a postupujte podle nich. 
2. Vezměte prosím na vědomí všechna varování. 
3. Nepoužívejte jej v blízkosti tepelných zdrojů, jako jsou radiátory, elektrické 

ohřívače, kamna nebo jiná zařízení produkující teplo. 
4. Používejte pouze součásti a příslušenství dodávané společností Kandao. 
5. Veškeré údržbářské práce svěřte kvalifikované osobě. Bez ohledu na to, jaké 

poškození zařízení utrpí, například prasknutí napájecího kabelu nebo zástrčky, 
vniknutí kapaliny nebo vniknutí předmětu do zařízení, působení deště nebo 
vlhka, neschopnost normálně fungovat nebo pád zařízení, vždy je nutná údržba 
zařízení. 

  

Tlačítko ZAP/VYP 

Tlačítka směru 

Zpět 

Snížit hlasitost 

Ztlumit mikrofon 

Přepínač režimu 

Přepínač 1080p/720p 

Režim myši  

OK 

Domů 

Nastavení 

Zvýšit hlasitost 

Uzamčení obrazovky 

Nahrávat video 

Přepínač H264/MJPEG 
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Zabezpečení kamery 
 

Varování: Pokud nedodržíte následující opatření, můžete být vážně zraněni nebo zabiti 
úrazem elektrickým proudem nebo požárem nebo může dojít k poškození vaší 
inteligentní 360stupňové panoramatické kamery: Před použitím kamery a příslušenství 
zkontrolujte, zda jsou neporušené . Z bezpečnostních důvodů lze použít pouze 
příslušenství Kandao dodávané se zařízením nebo originální zakoupené příslušenství. Na 
škody způsobené použitím neautorizovaného příslušenství nebo dílů se nevztahuje 
záruka. 

 

1. Nepokládejte výrobek na nestabilní povrch. Nedodržení tohoto opatření může 
způsobit uvolnění nebo spadnutí produktu, nehodu nebo poškození zařízení. 

2. Při použití připojení externího napájení dodržujte všechna bezpečnostní pravidla. 
3. Objektiv inteligentní 360stupňové panoramatické kamery je vyroben ze skla. 

Pokud je objektiv poškozen, zacházejte s ním opatrně, aby nedošlo k poškrábání 
rozbitým objektivem/sklem. 

4. Během běžného používání může teplota kamery stoupat. Pokud k tomu dojde, 
vypněte zařízení a před dalším použitím jej nechejte vychladnout. 

5. Tento výrobek není hračka a vy jste výhradně zodpovědní za dodržování všech 
místních zákonů, předpisů a omezení. 

6.  Nepoužívejte inteligentní 360stupňovou panoramatickou kameru k 
neautorizovanému sledování, přímému natáčení nebo žádným způsobem, který 
porušuje předpisy o ochraně osobních údajů. 

7. Bezpečnostní opatření: Nedávejte kameru do extrémně chladného nebo horkého 
prostředí. Extrémně chladné nebo horké podmínky mohou způsobit, že kamera 
dočasně přestane správně fungovat. 

8. Varování: pro dva objektivy inteligentní 360stupňové panoramatické kamery 
neexistuje žádná ochrana. Pokud jim nevěnujete dostatečnou pozornost, mohou 
být objektivy velmi snadno poškrábány. Nepokládejte zařízení na objektiv. Na 
poškrábání objektivu se záruka nevztahuje. 
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Záruční podmínky 
 

Na nový produkt zakoupený v prodejní síti Alza.cz je poskytována záruka 2 roky. 
Potřebujete-li během záruční doby opravu nebo jiné služby, obraťte se přímo na 
prodejce produktu. Musíte poskytnout originální doklad s datem nákupu. 
 
Následující se považuje za rozpor se záručními podmínkami, pro které nemusí být 
reklamace uznána: 
 

• Používání produktu k jakémukoliv jinému účelu, než ke kterému je určen, nebo 
nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a servis produktu. 

• Poškození produktu živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo 
mechanicky zaviněním kupujícího (např. Při přepravě, čištění nevhodnými prostředky 
atd.). 

• Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během 
používání (jako jsou baterie atd.). 

• Vystavení nepříznivým vnějším vlivům, jako je sluneční světlo a jiné záření nebo 
elektromagnetické pole, vniknutí tekutin, vniknutí předmětů, přepětí do sítě, napětí 
elektrostatického výboje (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a 
nepřiměřená polarita tohoto napětí, chemické procesy jako např. použité napájecí 
zdroje atd. 

• Pokud někdo provedl úpravy, úpravy, úpravy designu nebo úpravy za účelem změny 
nebo rozšíření funkcí produktu ve srovnání se zakoupeným designem nebo použitím 
neoriginálních komponent. 
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Vážený zákazník, 

ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Prosíme, starostlivo si prečítajte 
nasledujúce inštrukcie pred prvým použitím a používateľskú príručku si odložte pre 
prípad potreby jej ďalšieho použitia. Predovšetkým dbajte na bezpečnostné pokyny. Ak 
máte akékoľvek otázky či pripomienky súvisiace s produktom, prosíme, obráťte sa na 
zákaznícku linku. 

✉   www.alza.sk/kontakt 

✆   +421 257 101 800 

Dovozca  Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz  
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Obsah balenia 
 

  
 

 

Kamera Skladovacia taška Adaptér Diaľkový ovládač 

  

 

 

USB-C do USB-C (3 m) USB-C do 
USB-A (1.5 m) 

Rýchly sprievodca Záručný list 
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Popis produktu 
 

 

 

1. Kryt objektívu 6. Objektív 11 Tlačidlo režimu 

2. Tlačidlo zap/vyp 7. LED 12. USB-A 

3. Tlačidlo hlasitosti 8. HDMI 13. USB-C Out 

4. LAN 9. SD bajonet  

5. USB-C IN 10. Tlačidlo stlmiť/nahrávať 
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Popis tlačidiel 
 

 

 

 

Tlačidlo ZAP/VYP 
Dlhým stlačením po dobu 3 s zapnete/vypnete; Krátkym stlačením prepnete 
do režimu spánku, ďalším krátkym stlačením zariadenie zobudíte. 

 

 

 

Tlačidlo hlasitosti 
Zvýšite/znížite hlasitosť reproduktora. 
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Tlačidlo stlmenia/nahrávania 
Krátkym stlačením stlmíte mikrofón; Dlhým stlačením tlačidla po dobu 3s 
spustíte nahrávanie videa. 

 

 

 
Led napájanie 

 

 

 

Tlačidlo režimu 
Krátkym stlačením prepnete na iný režim; Dlhým stlačením po dobu 3s 
uzamknete obrazovku FOV. 
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Pripojenie a použitie 
 

Pripojenie k počítaču: 
 

1. Pripojte kameru Kandao Meeting Pro k napájaciemu adaptéru. 

2. Dlhým stlačením tlačidla ZAP/VYP zapnete kameru Kandao Meeting Pro, rozsvieti 
sa zelené svetlo. 

3. Prepojte kameru Kandao Meeting Pro a počítač cez USB OUT port 

4. Otvorte platformu na videokonferencie (napríklad Skype, Zoom…). Úspešné 
pripojenie k schôdzi dosiahnete v momente, keď svieti modré svetlo. 

5. Krátko stlačte tlačidlo ZAP/VYP na vstup do „režimu spánku“, keď je hovor na 
konci. 

6. V prípade potreby vypnite kameru Kandao Meeting Pro dlhým stlačením tlačidla 
ZAP/VYP. 

 

 

Adaptér 
USB-C do USB-C 

Kamera 
USB-C do USB-A 

Počítač 
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Poznámky: 

Počas používania pripojením k počítaču nie je k dispozícii žiaden výstup z HDMI, nie je 
možné použiť ani myš a klávesnicu. 

 

Pripojenie k monitoru/obrazovke 
 

1. Pripojte kameru Kandao Meeting Pro k napájaciemu adaptéru. 

2. Pripojte kameru Kandao Meeting Pro a obrazovku cez port HDMI. 

3. Dlhým stlačením tlačidla ZAP/VYP zapnite kameru Kandao Meeting Pro, rozsvieti 
sa zelené svetlo. 

4. Sieť je možné pripojiť pomocou ethernetového káblu alebo Wi-Fi. 

5. Otvorte platformu na videokonferencie (napríklad Skype, Zoom…). Úspešné 
pripojenie k schôdzi dosiahnete v momente, keď svieti modré svetlo. 

6. Krátko stlačte tlačidlo ZAP/VYP na vstup do „režimu spánku“, keď je hovor na 
konci. 

7. V prípade potreby vypnite kameru Kandao Meeting Pro dlhým stlačením tlačidla 
ZAP/VYP. 
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Aktualizácia systému 
 

Pripojte Kandao Meeting Pro a obrazovku cez port HDMI na zabezpečenie pripojenie k 

sieti. Systém zobrazí upozornenia na aktualizáciu, kliknite na  na 
aktualizáciu. 

 

USB-C do USB-C 
Adaptér Kamera 

HDMI 
Monitor/obrazovka 
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*update = aktualizovať, later = neskôr 

Byla zjištěna nejnovější verze 
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Diaľkové ovládanie 
 

1. Kamera Kandao Meeting Pro a diaľkový ovládač budú počas výroby spárované. 

2. Tlačidlo napájania ovláda režimy spánku aj zobudenia kamery Kandao Meeting 
Pro. 

3. Diaľkový ovládač bude odpojený, keď je kamera Kandao Meeting Pro v režime 
spánku. 

4. Stlačením ľubovoľného tlačidla pripojte diaľkový ovládač, zatiaľ čo je kamera 
Kandao Meeting v režime zobudenia. 

 

Poznámky: 

1. Diaľkový ovládač musí byť vybavený dvomi batériami AAA. 

2. Ak sa diaľkový ovládač s kamerou nespáruje, môžete stlačiť a podržať súčasne 
tlačidlá „OK“ a „VOL-“ po dobu 3 sekúnd, zatiaľ čo kontrolka bliká. Prejdite na 
stránku nastavení Kandao Meeting Pro a vyhľadajte zariadenie Bluetooth 
„Kandao Meeting“. Po úspešnom spárovaní kontrolka zhasne. 

 

Aktualizace byla úspěšná 
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Vyhlásenie 
 

1. Prečítajte si pozorne všetky pokyny a postupujte podľa nich. 

2. Berte, prosím, na vedomie všetky varovania. 

3. Nepoužívajte v blízkosti tepelných zdrojov ako sú radiátory, elektrické ohrievače, 
kachle alebo iné zariadenia produkujúce teplo. 

4. Používajte len súčasti a príslušenstvo dodávané spoločnosťou Kandao. 

5. Všetky údržbárske práce zverte kvalifikovanej osobe. Bez ohľadu na to, aké 
poškodenie zariadenie utrpí, napríklad prasknutie napájacieho kábla alebo 
zástrčky, vniknutie kvapaliny alebo vniknutie predmetu do zariadenia, 
poškodenie dažďom alebo vlhkom, neschopnosť normálne fungovať alebo pád 
zariadenia, vždy je nutná údržba zariadenia. 

  

Tlačidlo ZAP/VYP 

Tlačidlá smeru 

Späť 

Znížiť hlasitosť 

Stlmiť mikrofón 

Prepínač režimu 

Prepínač 1080p/720p 

Režim myši  

OK 

Domov 

Nastavenia 

Zvýšiť hlasitosť 

Uzamknutie obrazovky 

Nahrávať video 

Prepínač H264/MJPEG 
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Zabezpečenie kamery 
 

Varovanie: Ak nedodržíte nasledujúce opatrenia, môžete byť vážne zranení alebo zabití 
úrazom elektrickým prúdom alebo požiarom, prípadne môže prísť k poškodeniu vašej 
inteligentnej 360-stupňovej panoramatickej kamery: Pred použitím kamery a 
príslušenstva skontrolujte, či sú neporušené . Z bezpečnostných dôvodov je možné 
použiť len príslušenstvo Kandao dodávané so zariadením, prípadne originálne zakúpené 
príslušenstvo. Na škody spôsobené použitím neautorizovaného príslušenstva alebo 
dielov sa nevzťahuje záruka. 

 

1. Nedávajte výrobok na nestabilný povrch. Nedodržanie tohto opatrenia môže 
spôsobiť uvoľnenie alebo spadnutie produktu, nehodu, prípadne poškodenie 
zariadenia. 

2. Pri použití pripojenia externého napájania dodržiavajte všetky bezpečnostné 
pravidlá. 

3. Objektív inteligentnej 360-stupňovej panoramatickej kamery je vyrobený zo skla. 
Ak je objektív poškodený, zachádzajte s ním opatrne, aby neprišlo k poškriabaniu 
rozbitým objektívom/sklom. 

4. Počas bežného používania môže teplota kamery stúpať. Ak k tomu príde, vypnite 
zariadenie a pred ďalším použitím ho nechajte vychladnúť. 

5. Tento výrobok nie je hračka a vy ste výhradne zodpovední za dodržiavanie 
všetkých miestnych zákonov, predpisov a obmedzení. 

6.  Nepoužívajte inteligentnú 360-stupňovú panoramatickú kameru na 
neautorizované sledovanie, priame natáčanie ani žiadnym spôsobom, ktorý 
porušuje predpisy o ochrane osobných údajov. 

7. Bezpečnostné opatrenia: Nedávajte kameru do extrémne chladného alebo 
horúceho prostredia. Extrémne chladné alebo horúce podmienky môžu spôsobiť, 
že kamera dočasne prestane správne fungovať. 

8. Varovanie: Na dva objektívy inteligentnej 360-stupňovej panoramatickej kamery 
neexistuje žiadna ochrana. Ak im nevenujete dostatočnú pozornosť, môžu byť 
objektívy veľmi ľahko poškriabané. Nedávajte zariadenie na objektív. Na 
poškriabanie objektívu sa záruka nevzťahuje. 
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Záručné podmienky 
 

Na nový produkt zakúpený v predajnej sieti Alza.cz je poskytovaná záruka 2 roky. Ak 
potrebujete počas záručnej doby opravu alebo iné služby, obráťte sa priamo na predajcu 
produktu. Musíte poskytnúť originálny doklad s pôvodným dátumom nákupu. Kópie 
dokladov o zakúpení výrobku, zmenené, doplnené, bez pôvodných údajov, prípadne 
inak poškodené doklady o zakúpení výrobku nebudú považované za doklady dokazujúce 
zakúpenie reklamovaného výrobku. 
 

Za rozpor so záručnými podmienkami, kvôli ktorému nemusí byť uplatnený 
reklamačný nárok uznaný, sa považuje: 

● Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený alebo nedodržanie 
pokynov na údržbu, prevádzku a obsluhu výrobku.  

● Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby, prípadne 
mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami 
a pod.).   

● Prirodzené opotrebenie a stárnutie spotrebného materiálu, prípadne jeho súčastí 
počas používania (ako sú napr. batérie atď.).   

● Vystavenie nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, napr. slnečnému a inému žiareniu či 
elektromagnetickému poľu, vniknutie tekutiny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, 
vystavenie napätiu vzniknutému pri  elektrostatickom výboji (vrátane blesku), 
chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto 
napätia, vplyvu chemických procesov (napr. použitých napájacích článkov) a 
podobne.  

● Ak boli kýmkoľvek uskutočnené úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo 
adaptácie ku zmene alebo rozšíreniu funkcií výrobku v porovnaní so zakúpeným 
prevedením, prípadne boli použité neoriginálne súčiastky 
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Tisztelt Vásárló! 

Köszönjük, hogy a mi termékünket vásárolta meg. Kérjük, az első használat előtt 
figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat és őrizze meg ezt a használati utasítást 
későbbi felhasználás céljából. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha 
bármilyen kérdése vagy megjegyzése van az eszközzel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a 
kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. 

✉  www.alza.hu/kapcsolat 

✆  +36-1-701-1111 

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz 
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A csomag tartalma 
 

 

 

 

 

Kamera Tárolótasak Adapter Távirányító 

 

 

 

 

USB-C -> USB-C (3 
m) 

USB-C -> 
USB-A (1.5 m) 

Rövid útmutató Jótállási kártya 
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A termék részei 
 

 

 

1. Lencsefedél 6. Lencse 11 Mód gomb 
2. Be-/kikapcsoló gomb 7. LED 12. USB-A 
3. Hangerő gomb 8. HDMI 13. USB-C kimenet 
4. LAN 9. SD kártyanyílás  
5. USB-C bemenet 10. Némítás/Felvétel gomb 
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A gombok bemutatása 
 

 

 

 

Be-/kikapcsoló gomb 
Tartsa lenyomva hosszan, 3 mp-ig a BE-/KIKAPCSOLÁSHOZ; Nyomja 
meg röviden az alvó üzemmódba történő váltáshoz, nyomja meg újra 
röviden a felébresztéshez. 

 

 

Hangerő gomb 
A hangszóró hangerejének növelése/csökkentése. 
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Némítás/Felvétel gomb 
Nyomja meg röviden a mikrofon elnémításához. Tartsa lenyomva 
hosszan, 3 mp-ig a videó helyi rögzítéséhez. 

 

 

Tápjelző LED 

 

 

Mód gomb 
Nyomja meg röviden egy másik módra történő váltáshoz; Tartsa 
lenyomva hosszan, 3 mp-ig a FOV képernyő zárolásához. 
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Csatlakoztatás és használat 
 

Csatlakoztatás a számítógéphez: 
 

1. Csatlakoztassa a Kandao Meeting Pro-t a hálózati adapterhez. 
2. Nyomja meg hosszan a BE-/KIKAPCSOLÓ gombot a Kandao Meeting Pro 

bekapcsolásához, ekkor a zöld fény kigyullad. 
3. Csatlakoztassa a Kandao Meeting Pro-t a számítógéphez az USB kimeneti porton 

keresztül. 
4. Nyissa meg a videókonferencia platformot (például Skype, Zoom…), ha sikerült 

csatlakozni a megbeszéléshez, a kék fény folyamatosan világít. 
5. Nyomja meg röviden a BE-/KIKAPCSOLÓ gombot az “alvó módba” történő 

lépéshez, ha vége van a megbeszélésnek. 
6. Nyomja meg hosszan a BE-/KIKAPCSOLÓ gombot a Kandao Meeting Pro 

KIKAPCSOLÁSÁHOZ, ha szükséges. 

 

 

Adapter 

USB-C -> USB-C 
Kamera 

USB-C -> USB-A 
Számítógép 
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Megjegyzések: 

A számítógéphez csatlakoztatva nincs kimenet a HDMI-ről, az egér és a billentyűzet sem 
használható. 

 

Csatlakoztatás a kijelzőhöz 

1. Csatlakoztassa a Kandao Meeting Pro-t a hálózati adapterhez. 
2. Csatlakoztassa a Kandao Meeting Pro-t a kijelzőhöz a HDMI porton keresztül. 
3. Nyomja meg hosszan a BE-/KIKAPCSOLÓ gombot a Kandao Meeting Pro 

bekapcsolásához, ekkor a zöld fény kigyullad. 
4. A hálózathoz Ethernet kábelen vagy Wi-Fi-n keresztül lehet csatlakoztatni. 
5. Nyissa meg a videókonferencia platformot (például Skype, Zoom…), ha sikerült 

csatlakozni a megbeszéléshez, a kék fény folyamatosan világít. 
6. Nyomja meg röviden a BE-/KIKAPCSOLÓ gombot az “alvó módba” történő 

lépéshez, ha vége van a megbeszélésnek. 
7. Nyomja meg hosszan a BE-/KIKAPCSOLÓ gombot a Kandao Meeting Pro 

KIKAPCSOLÁSÁHOZ, ha szükséges. 
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Rendszerfrissítés 
 

A Kandao Meeting Pro és a kijelző csatlakoztatása a HDMI porton keresztül a hálózat 
csatlakoztatásának biztosítása érdekében. A rendszer megjeleníti a frissítési értesítést, 

kattintson a  gombra a frissítéshez. 

 

USB-C -> USB-C 
Adapter Kamera 

HDMI 
Kijelző 
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Legújabb verzió észlelve 
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Távirányító 
 

1. A Kandao Meeting Pro és a távirányító párosításra kerül a gyártás során. 
2. A bekapcsológomb vezérli a Kandao Meeting Pro alvó és ébresztés módját is. 
3. A távirányító lecsatlakozik, amikor a Kandao Meeting Pro alvó üzemmódban van. 
4. Nyomja meg bármelyik gombot a távirányító újracsatlakoztatásához, miközben a 

Kandao Meeting Pro felébred. 

 

Megjegyzések: 

1. A távirányítót két AAA elemmel kell ellátni. 
2. Ha a távirányító és a kamera párosítása nem sikerült, nyomja meg és tartsa 

lenyomva 3 másodpercig az "OK" és a "VOL-" gombokat egyszerre, miközben a 
jelzőfény villog. Lépjen be a Kandao Meeting Pro beállítási oldalára, és keresse 
meg a "Kandao Meeting" Bluetooth-eszközt. A jelzőfény kialszik, ha a párosítás 
sikerült. 

 

Sikeresen frissítve 
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Nyilatkozat 
 

1. Kérjük, olvassa el figyelmesen és kövesse az összes utasítást. 
2. Kérjük, vegye figyelembe az összes figyelmeztetést. 
3. Ne használja hőforrások, például radiátorok, elektromos fűtőberendezések, 

kályhák vagy más hőtermelő berendezések közelében. 
4. Csak a Kandao által mellékelt alkatrészeket és tartozékokat használja. 
5. Kérjük, hogy a karbantartási munkákat szakképzett személlyel végeztesse el. Attól 

függetlenül, milyen típusú sérülés érte a berendezést, például eltörött a tápkábel 
vagy a csatlakozó, folyadék került vagy tárgyak estek a berendezésbe, eső vagy 
nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leesett, karbantartás szükséges. 

  

Be-/Kikapcsoló gomb 

Iránygomb 

Visszalépés 

Hangerő csökkentés 

Mikrofon kikapcsolás 

Váltás a módok között 

1080p/720p közötti 
 

Egér mód  

OK 

Kezdőlap 

Beállítás 

Hangerő növelés 

Képernyő rögzítés 

Videófelvétel 

H264/MJPEG közötti váltás 
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A kamera biztonságos használata 
 

Figyelmeztetés: Ha nem tartja be az alábbi óvintézkedéseket, az súlyos sérüléseket vagy 
halált okozhat az áramütés vagy tűz veszélye miatt, vagy megsérülhet a 360 fokos okos 
panorámakamera: A kamera és a tartozékok használata előtt ellenőrizze, hogy épek-e. 
Biztonsági okokból, csak a készülékhez mellékelt vagy külön megvásárolt, eredeti 
Kandao kiegészítők használhatók. A garancia nem vonatkozik a nem engedélyezett 
kiegészítők vagy alkatrészek használata által okozott károkra. 

 

1. Ne helyezze vagy rögzítse a terméket instabil felületre. Ennek az óvintézkedésnek 
a be nem tartása a termék rögzítésének meglazulását vagy a termék leesését 
okozhatja, ami balesetet vagy a készülék károsodását eredményezheti. 

2. Külső hálózati csatlakozás használatakor tartsa be az összes biztonsági előírást. 
3. A 360 fokos okos panorámakamera lencséje üvegből készül. Ha a lencse 

megsérült, nagyon körültekintően bánjon vele, nehogy a törött lencse/üveg 
megvágja. 

4. A kamera felmelegedhet a normál használat közben. Ha ez bekövetkezik, 
kapcsolja ki a készüléket, és hagyja kihűlni, mielőtt újból használná. 

5. Ez a termék nem játék, és kizárólag Ön felel a helyi törvények, előírások és 
korlátozások betartásáért. 

6. Kérjük, ne használja a 360 fokos okos panorámakamerát jogosulatlan 
megfigyeléshez, rejtett kamerás felvételek készítéséhez vagy bármilyen módon, 
amely sérti az adatvédelmi előírásokat. 

7. Óvintézkedések: ne tegye a kamerát rendkívül hideg vagy meleg környezetbe. 
Előfordulhat, hogy a rendkívül hideg vagy meleg körülmények miatt a kamera 
ideiglenesen nem fog megfelelően működni. 

8. Figyelmeztetés: a 360 fokos okos panorámakamera két lencséje nem védett. Ha 
nem figyel oda eléggé, könnyen megkarcolódhat. Ne helyezze a lencsét 
semmilyen felületre. A garancia nem terjed ki a lencsén keletkező karcolásokra. 
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Jótállási feltételek 
 

Az alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékekre 2 év garancia érvényes. Ha 
javításra vagy egyéb szolgáltatásokra van szüksége a jótállási időszak alatt, forduljon 
közvetlenül a termék eladójához. Ehhez a vásárlás időpontját tartalmazó, a vásárlást 
igazoló dokumentum bemutatása szükséges. 

Az alábbiak ütköznek a jótállási feltételekkel, amelyek esetében a követelt 
követelés jogossága nem ismerhető el: 

• A termék más célra történő felhasználása, mint amelyre a terméket szánták, vagy a 
termék karbantartására, üzemeltetésére és javítására vonatkozó utasítások be nem 
tartása. 

• Természeti katasztrófából, illetéktelen személy beavatkozásából vagy a vevő 
hibájából bekövetkező mechanikus károsodás (pl. szállítás közben, nem megfelelő 
módon történő tisztítás miatt, stb.). 

• A fogyóeszközök vagy alkatrészek használat során felmerülő természetes kopása és 
öregedése (mint például akkumulátorok, stb.). 

• A termék káros külső hatásoknak volt kitéve, mint például napsütésnek és más 
sugárzásnak vagy elektromágneses térnek, folyadék bejutásának, tárgyak 
behatolásának, hálózati túlfeszültségnek, elektrosztatikus kisülési feszültségnek 
(beleértve a villámlást is), hibás tápegységnek vagy bemeneti feszültségnek, valamint 
ennek a feszültségnek a nem megfelelő polaritásának, kémiai folyamatoknak, 
például használt tápegységek miatt, stb. 

• Ha bárki módosításokat, változtatásokat, a design területén változtatásokat vagy 
módosításokat hajtott végre a termék tulajdonságainak megváltoztatása vagy 
kibővítése érdekében. Nem eredeti alkatrészek használata. 
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Sehr geehrter Kunde, 

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen 
vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie dieses Handbuch zum 
späteren Nachschlagen auf. Besonderes Augenmerk richten Sie bitte auf die 
Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Produkt haben, wenden 
Sie sich bitte an den Kundenservice: 
 
✉  www.alza.de/kontakt www.alza.at/kontakt 

✆  0800 181 45 44  +43 720 815 999 

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz  
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Packungsinhalt 
 

  
  

Kamera Aufbewahrungstasche Adapter Fernbedienung 

  
 

 
USB-C zu USB-C (3 

m) 
USB-C zu 

USB-A (1,5 m) 
Kurzanleitung Garantiekarte 
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Produktbeschreibung 
 

 

 

1. Objektivabdeckung 6. Objektiv 11 Modustaste 
2. Ein / Aus-Taste 7. LED 12. USB-A 
3. Lautstärketaste 8. HDMI 13. USB-C-Ausgang 
4. LAN 9. SD-Bajonett  
5. USB-C IN 10. Stummschalt- / 

Aufnahmetaste 
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Beschreibung der Schaltflächen 
 

 

 

 

An / Aus-Schalter 
Zum Ein- und Ausschalten 3 Sekunden lang drücken; Drücken Sie 
kurz, um in den Ruhemodus zu wechseln, und erneut kurz, um das 
Gerät aufzuwecken. 

 

 

Lautstärkeregler 
Erhöhen / Verringern der Lautstärke des Lautsprechers. 
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Stummschalt- / Aufnahmetaste 
Drücken Sie kurz, um das Mikrofon stummzuschalten. Halten Sie die 
Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Videoaufnahme zu starten. 

 

 
LED Stromversorgung 

 

 

Modustaste 
Drücken Sie kurz, um in einen anderen Modus zu wechseln. Halten 
Sie 3 Sekunden lang gedrückt, um den FOV-Bildschirm zu sperren. 
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Anschluss und Verwendung 
 

Anschließen an einen Computer: 
 

1. Schließen Sie die Kandao Meeting Pro-Kamera an das Netzteil an. 
2. Halten Sie die EIN / AUS-Taste gedrückt, um die Kandao Meeting Pro-Kamera 

einzuschalten. Das grüne Licht leuchtet auf. 
3. Verbinden Sie die Kandao Meeting Pro-Kamera und den Computer über den USB-

OUT-Anschluss 
4. Öffnen Sie eine Videokonferenzplattform (z. B. Skype, Zoom…). Eine erfolgreiche 

Verbindung zum Meeting wird erreicht, wenn das blaue Licht leuchtet. 
5. Drücken Sie kurz die EIN / AUS-Taste, um nach Beendigung des Meetings in den 

"Schlafmodus" zu wechseln. 
6. Schalten Sie gegebenenfalls die Kandao Meeting Pro-Kamera aus, indem Sie die 

EIN / AUS-Taste gedrückt halten. 

 

 

Adapter 

USB-C zu USB-C 

Kamera 
USB-C zu USB-A 

Computer 
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Hinweise: 

Bei Verwendung einer Computerverbindung ist kein HDMI-Ausgang verfügbar, und es 
kann keine Maus oder Tastatur verwendet werden. 

 

Anschluss an einen Monitor/Bildschirm 

1. Schließen Sie die Kandao Meeting Pro-Kamera an das Netzteil an. 
2. Schließen Sie die Kandao Meeting Pro-Kamera und den Bildschirm über den 

HDMI-Anschluss an. 
3. Halten Sie die EIN / AUS-Taste gedrückt, um die Kandao Meeting Pro-Kamera 

einzuschalten. Das grüne Licht leuchtet auf. 
4. Das Netzwerk kann über ein Ethernet-Kabel oder WLAN verbunden werden. 
5. Öffnen Sie eine Videokonferenzplattform (z. B. Skype, Zoom…). Ein erfolgreiche 

Verbindung zum Meeting wird erreicht, wenn das blaue Licht leuchtet. 
6. Drücken Sie kurz die EIN / AUS-Taste, um nach Beendigung des Meetings in den 

"Schlafmodus" zu wechseln. 
7. Schalten Sie gegebenenfalls die Kandao Meeting Pro-Kamera aus, indem Sie die 

EIN / AUS-Taste gedrückt halten. 
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Systemupdate 
 

Verbinden Sie das Kandao Meeting Pro und den Bildschirm über den HDMI-Anschluss, 
um die Netzwerkverbindung sicherzustellen. Das System zeigt eine Update-

Benachrichtigung an. Klicken Sie auf  zur Aktualisierung. 

 

USB-C zu USB-C 
Adapter Kamera 

HDMI 
Monitor/Bildschirm 
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* update = aktualisieren, later = später 

Die neueste Version wurde 
erkannt 
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Fernbedienung 
 

1. Die Kandao Meeting Pro-Kamera und die Fernbedienung werden während der 
Produktion gekoppelt. 

2. Der Netzschalter steuert den Schlaf- und Wachmodus der Kandao Meeting Pro-
Kamera. 

3. Die Fernbedienung wird getrennt, wenn sich die Kandao Meeting Pro-Kamera im 
Schlafmodus befindet. 

4. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Fernbedienung anzuschließen, während 
sich die Kandao Meeting-Kamera im Wachmodus befindet. 

 

Hinweise: 

1. Die Fernbedienung muss mit zwei AAA-Batterien ausgestattet sein. 
2. Wenn die Fernbedienung nicht mit der Kamera gekoppelt ist, können Sie die 

Tasten "OK" und "VOL-" gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt halten, während 
die Lampe blinkt. Gehen Sie zur Einstellungsseite von Kandao Meeting Pro und 
suchen Sie nach dem Bluetooth-Gerät "Kandao Meeting". Nach erfolgreichem 
Pairing erlischt die Anzeigelampe. 

 

Aktualisierung erfolgreich 
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Erklärung 
 

1. Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig. 
2. Bitte beachten Sie alle Warnungen. 
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, 

Elektroheizungen, Öfen oder anderen wärmeerzeugenden Geräten. 
4. Verwenden Sie nur Teile und Zubehör von Kandao. 
5. Vertrauen Sie alle Wartungsarbeiten einer qualifizierten Person an. Unabhängig 

davon, welchen Schaden das Gerät erleidet, wie z. B. ein Bruch des Netzkabels 
oder des Netzsteckers, ein Eindringen von Flüssigkeit oder ein in das Gerät 
eindringender Gegenstand, Regen oder Feuchtigkeit, Unfähigkeit, normal zu 
arbeiten oder herunterfallende Geräte, ist immer eine Wartung des Geräts 
erforderlich. 

  

An / Aus-Schalter 

Richtungstasten 

Zurück 

Verringerung der 
 

Stummschaltung des Mikrofons 

Modusschalter 

1080p / 720p-Schalter 

Mausmodus 

OK 

Home 

Einstellungen 

Erhöhung der 
 

Bildschirmsperre 

Video aufnehmen 

H264 / MJPEG-Schalter 
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Sicherheit der Kamera 
 

Warnung: Die Nichtbeachtung der folgenden Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren 
oder tödlichen Verletzungen durch Stromschlag oder Feuer oder zu Schäden an Ihrer 
intelligenten 360-Grad-Panoramakamera führen: Vergewissern Sie sich vor der 
Verwendung der Kamera und des Zubehörs, dass diese intakt sind. Aus 
Sicherheitsgründen darf nur mit dem Gerät geliefertes Kandao-Zubehör oder original 
gekauftes Zubehör verwendet werden. Schäden, die durch die Verwendung von nicht 
autorisiertem Zubehör oder Teilen verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie. 

 

1. Stellen Sie das Produkt nicht auf eine instabile Oberfläche. Die Nichtbeachtung 
dieser Vorsichtsmaßnahme kann zur Instabilität oder zum Herunterfallen des 
Produkts, zu einem Unfall oder zur Beschädigung des Geräts führen. 

2. Beachten Sie alle Sicherheitsregeln, wenn Sie einen externen Stromanschluss 
verwenden. 

3. Das Objektiv der intelligenten 360-Grad-Panoramakamera besteht aus Glas. 
Wenn das Objektiv beschädigt ist, gehen Sie vorsichtig damit um, um Kratzer auf 
dem zerbrochenen Objektiv / Glas zu vermeiden. 

4. Während des normalen Gebrauchs kann die Temperatur der Kamera ansteigen. 
Schalten Sie in diesem Fall das Gerät aus und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es 
wieder verwenden. 

5. Dieses Produkt ist kein Spielzeug, und Sie sind allein dafür verantwortlich, alle 
lokalen Gesetze, Vorschriften und Einschränkungen einzuhalten. 

6.  Verwenden Sie die intelligente 360-Grad-Panoramakamera nicht für unbefugtes 
Betrachten, Direktaufnahmen oder in einer Weise, die gegen die 
Datenschutzbestimmungen verstößt. 

7. Vorsichtsmaßnahmen: Stellen Sie die Kamera nicht in einer extrem kalten oder 
heißen Umgebung auf. Extrem kalte oder heiße Bedingungen können 
vorübergehend dazu führen, dass die Kamera nicht mehr richtig funktioniert. 

8. Achtung: Die beiden Objektive der intelligenten 360-Grad-Panoramakamera sind 
nicht geschützt. Wenn Sie ihnen nicht genügend Aufmerksamkeit schenken, 
können die Linsen leicht zerkratzt werden. Stellen Sie das Gerät nicht auf das 
Objektiv. Das Verkratzen des Objektivs fällt nicht unter die Garantie. 
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Garantiebedingungen 
 

Für ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza.cz gekauft wurde, gilt eine Garantie 
von 2 Jahren. 
Wenn Sie während der Garantiezeit Reparaturen oder andere Serviceleistungen 
benötigen, wenden Sie sich an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalnachweis 
mit dem Kaufdatum vorlegen. 
 
Das Folgende gilt als in Konflikt mit den Garantiebedingungen stehend, so dass die 
Reklamation möglicherweise nicht anerkannt wird: 
 

• Verwendung des Produkts für einen anderen als den vorgesehenen Zweck oder 
Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Instandhaltung des 
Produkts. 

• Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophen, unbefugte Personen oder 
mechanisches Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, durch unsachgemäße 
Reinigung usw.). 

• Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten 
während des Gebrauchs (z. B. Batterien usw.). 

• Einwirkung ungünstiger äußerer Einflüsse, wie z. B. Sonneneinstrahlung und andere 
Strahlungen oder elektromagnetische Felder, Eindringen von Flüssigkeiten, 
Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannungen, elektrostatische 
Entladungsspannungen (auch Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder 
Eingangsspannungen und unzulässige Polarität dieser Spannungen, chemische 
Prozesse wie z. B. verbrauchte Netzteile usw. 

• Wenn jemand Änderungen, Umbauten, Konstruktionsänderungen oder 
Modifikationen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber dem 
gekauften Design oder durch Verwendung von Nicht-Originalteilen zu verändern 
oder zu erweitern. 
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