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Beskrivning av delar
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Knappinstruktioner

PÅ / AV-knapp
Håll inne 3 sekunder för att slå 
PÅ/AV; Kort tryck för att växla till 
viloläge, ytterligare ett kort tryck 
för att väcka till liv.

Volymknapp
Höja/sänka
högtalarens volym.

HDMI1080P        720p
Håll in " VOL+ " och " VOL- " i 3 
sekunder för att byta 1080p/ 720p.

Mute/Inspelningsknapp
Kort tryck för att stänga av mikrofonen; 
Håll 3s för att spela in video lokalt.

Lägesknapp
Tryck kort för att växla mellan olika lägen; 
Håll ner 3 sekunder för att låsa skärmen 
FOV.
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1.  Anslut Kandao Meeting Pro till nätadaptern.

2.  Ansluta Kandao Meeting Pro och skärm via HDMI-port.

3. Håll länge nere PÅ/AV-knappen för att slå på Kandao Meeting Pro med grönt 

ljus på.

4. Håll  nere " VOL+ " och " VOL- "   i 3 sekunder för att byta 1080p / 720p.

5. Nätverk kan anslutas via Ethernet-kabel eller Wifi.

6.  Öppna videokonferensplattform, exempelvis Skype eller Zoom. Lyckad 

anslutning till mötet uppnås när blått ljus förblir tänt.

7. Tryck kort på PÅ/AV-knappen

8. Tryck länge på PÅ/AV-knappen

för att gå in i viloläge när mötet är klart.      

för att stänga av Kandao Meeting Pro, om det behövs.

USB-C TILL USB-C HDMI

KAMERA SKÄRMADAPTER

Anslutning och användning

❶ Ansluta till skärmen:
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❷ Anslutning till dator:

1.  Ansluta Kandao Meeting Pro till nätadaptern.

2.  Tryck länge på PÅ / AV-knappen för att slå på Kandao Meeting Pro med grönt 

ljus på.

3. Anslutning av Kandao Meeting Pro och dator via USB OUT-port

4.  Öppna videokonferensplattform, exempelvis Skype eller Zoom). Lyckad 

anslutning till mötet uppnås när blått ljus förblir tänt.

5. Tryck kort på PÅ/AV-knappen

6. Tryck länge på PÅ/AV-knappen

för att gå in i viloläge när mötet är klart.

för att stänga av Kandao Meeting Pro, om det behövs.

Obs: 
Under användning, när den är ansluten till datorn, finns det ingen utgång från 

HDMI. Mus och tangentbord kan inte heller användas.

USB-C TILL USB-C USB-C TILL USB-A
KAMERA DATORADAPTER



Senaste version upptäckt

Uppdatera nu Senare

  Update

Systemuppdatering

Ansluta Kandao Meeting Pro med skärm via HDMI-uutag för att säkerställa 
att nätverket är anslutet. Systemet kommer visa ett meddelande om 
uppdatering. Klicka                      för att uppdatera.

UppdateringSV
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1. Strömbrytaren kontrollerar både viloläge och vaket läge i Kandao Meeting Pro.

2.  Fjärrkontrollen kopplas bort när Kandao Meeting Pro är i viloläge.

3.  Tryck på valfri knapp för att återansluta fjärrkontrollen medan Kandao Meeting Pro är 

på.

Obs:

1.  Fjärrkontrollen ska vara utrustad med två AAA-batterier.

2.  Du kan hålla "OK" och "VOL-" intryckta samtidigt i 3 sekunder medan indikatorlampan 

lyser. Kandao Meeting Pro ansluts automatiskt till fjärrkontrollen. När den väl är ansluten 

kommer kontrollampan på fjärrkontrollen att vara släckt och displayen kommer visa 

"Controller connected (Kontroll ansluten)".

※För mer detaljerade instruktioner, besök följande URL:
ww0.kandaovr.com/resource/Kandao_Meeting_Pro_User_Guide.pdf

På/Av

Riktningsknapp

Backa

Sänk volym

 Växla läge

Mic av

Växla 1080p/720p

Musläge

OK

Hem

Inställning

Höj volym

Fast skärm

Spela in video

Växla H264/ MJPEG

Fjärrkontroll
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❶ Läs och följ alla instruktioner noggrant. 

❷ Observera alla varningar. 

❸ Använd den inte i närheten av värmekällor som radiatorer, elektriska värmare, kaminer 

eller annan värmeproducerande utrustning. 

❹ Använd endast komponenter och tillbehör som tillhandahålls av Kandao.

❺ Vänligen hänvisa allt underhållsarbete till kvalificerad person. Oavsett vilken typ av skada 

utrustningen drabbas av, såsom trasig strömkabel eller kontakt, vätskeinträngning eller 

föremål som faller in i utrustningen, regn eller fukt, inte kan fungera normalt eller falla, 

krävs underhåll. 

❶ Placera eller fixera inte produkten på en instabil yta. Om denna försiktighetsåtgärd 

inte följs kan produkten lossna eller falla av, orsaka en olycka eller skada på enheten. 

❷ Observera alla säkerhetsföreskrifter för när du använder extern nätanslutning. 

❸ Linsen på Intelligent 360 graders panoramakamera är gjord av glas. Om linsen är skadad, 

se till att hantera den försiktigt så att du inte repas av den trasiga linsen / glaset. 

❹  Kamerans temperatur kan stiga under normal användning. Stäng av apparaten och låt 

den svalna innan du använder den igen. 

❺ Denna produkt är inte en leksak och du är ensam ansvarig för att följa alla 

lokala lagar, förordningar och begränsningar. 

❻ Använd inte den intelligenta 360-graders panoramakameran för obehörig övervakning, 

uppriktig fotografering eller på något sätt som bryter mot personuppgiftsreglerna. 

❼ Försiktighetsåtgärder: placera inte kameran i extremt kalla eller varma miljöer. 

Extremt kalla eller varma förhållanden kan göra att kameran tillfälligt slutar fungera 

korrekt. 

Påstående

Kamerasäkerhet

Varning: Om du inte vidtar följande försiktighetsåtgärder kan du bli allvarligt skadad eller 

dödad av elchock eller brandkatastrof, eller din Intelligent 360-graders panoramakamera 

kan skadas: Kontrollera innan du använder kameran och tillbehör för att se till att de är 

intakta. För säkerhet kan endast Kandao-tillbehör som medföljer enheten eller äkta köpta 

användas. Skador som orsakats av användning av obehöriga tillbehör eller delar täcks inte 

av garantin.
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❽ Varning: det finns inget skydd för de två linserna i den intelligenta 360 graders 

panoramakameran. Om du inte är uppmärksam är det lätt att det blir repor. Undvik att 

placera linsen på någon yta. Linsskrapor täcks inte av garantin.




