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Dikkat Edilecek Konular

• United Security kayıt cihazınızın kurulumunu 
yapmadan önce, bu kullanma kılavuzunda belirtilen 
tüm konuları dikkatlice okuyunuz ve ileride ihtiyaç 
halinde başvurmak üzere garanti belgesi ile birlikte 
saklayınız.

• Bu cihaz, sadece kapalı mekanlarda kullanım için 
üretilmiştir. Harici mekanlarda kullanılamaz.

• Cihazın içindeki elektronik devreler kullanıcı 
tarafından tamir edilemez. Hem cihazın zarar 
görmemesi, hem de elektrik şokuna maruz 
kalmamanız için cihazın içini kesinlikle açmayınız.

• Hard Disk takmak veya değiştirmek amacı ile 
cihazın içini mutlaka açmak gerekirse, bu işlemin 
mutlaka cihazı satın aldığınız firmanın teknik 
servisi tarafından yapılması ve cihazın elektrik ile 
bağlantısının tamamen kesilmiş olması gerekir.
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• Cihaza herhangi bir kamera veya aksesuar 
bağlamak veya bağlı aksesuarı çıkartmak (USB 
cihazlar hariç) gerektiğinde, cihazın elektrik 
bağlantısını kesiniz.

• Adaptör voltajı ve amper değeri cihaz modeline 
göre farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle cihazı orjinal 
adaptörden veya ürünü satın almış olduğunuz 
firmanın teknik bölümünün tavsiye ettiği 
adaptörden farklı bir adaptör ile çalıştırmayınız.

• United Security kayıt cihazınız, içindeki işlemci 
ve Hard Disk nedeni ile oldukça yüksek seviyede ısı 
yayabilir ve havalandırılarak soğutulması gerekir. Bu 
nedenle, kayıt cihazınızın yanlarındaki, arkasındaki 
veya üzerindeki havalandırma deliklerinin hiçbir 
şekilde kapanmaması, cihazın dar ve sıkışık yerlere 
konulmaması gerekir.

• Kayıt cihazınızı dolap içi gibi, serbest hava 
dolaşımının olmadığı yerlere koymayınız.
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• Cihazı direkt olarak güneş gören, kapalı yerlere 
(örneğin güneş altındaki saha dolabının içi vb.) 
koymayınız. Eğer mutlaka koymanız gerekiyorsa bu 
dolapların yeterli havalandırmasının olduğundan 
emin olunuz.

• United Security kayıt cihazınızı mutlaka sağlam, 
sarsılmayacak ve titremeyecek bir yere koyunuz. 
Cihazın titremesi hem içindeki Hard Diskin, hem de 
cihazın arızalanmasına sebep olabilir. Kayıt cihazınıza 
sert bir cisim çarparsa veya üzerine bir şey düşerse 
cihazın fişini derhal çekiniz ve satın almış olduğunuz 
United Security yetkili satıcısının teknik servisi ile 
temasa geçerek durumu anlatınız, yardım isteyiniz.

• Cihazı %85’den daha nemli veya ıslak ortamlarda 
bulundurmayınız, sıvı ile temas ettirmeyiniz. Eğer 
kayıt cihazınız sıvı ile temas ettiyse (örneğin üzerine 
su döküldüyse), cihazın fişini derhal çekiniz ve satın 
almış olduğunuz firmanın teknik servisi ile temasa 
geçerek yardım isteyiniz.

• Cihazı tozlu ortamlarda çalıştırmayınız. Tozlu ortamlar 
cihazın ömrünü kısaltarak arızalanmasına neden olabilir.
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• Cihazın dışını sadece hafif nemli bez ile 
temizleyiniz. Sıvı aeresol temizleyiciler, deterjan veya 
kimyevi maddeler kullanmayınız.

• Eğer kayıt cihazınızdan ses, koku veya alışık 
olmadığınız bir uyarı gelmeye başlarsa, cihazın fişini 
derhal çekiniz ve satın almış olduğunuz firmanın 
teknik servisi ile temasa geçerek durumu anlatınız, 
yardım isteyiniz.

• Bu ürün Lithium bios pili içerir. Patlama riskinden 
korunmak için, ana kart üzerindeki bu pil sadece 
üretici veya ithalatçı tarafından tavsiye edilen 
uygun Lithium pil ile değiştirilebilir ve bitmiş pillerin 
talimatlara uygun şekilde çöpe atılması gerekir.

• İmalatçı veya ithalatçı, cihazın uygunsuz ve/veya 
bu kullanma kılavuzunda belirtilen konulara riayet 
edilmeksizin kullanmasından dolayı kullanıcının veya 
üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan, kayıplardan 
ve/veya arızalardan sorumlu tutulamaz.
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