INSTRUKCJA ZMIANY TRYBU W KAMERZE
PRZECZYTAJ TO PRZED PODŁĄCZENIEM DO REJESTRATORA
LUB TELEWIZORA

PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA, ZAPOZNAJ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ! DOSTAWCA
SPRZĘTU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU USZKODZENIA
MECHANICZNEGO, WADLIWEGO DZIAŁANIA LUB NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z
URZĄDZENIA, JEŚLI WYNIKA TO Z NIEDOSTOSOWANIA SIĘ DO ZALECEŃ ZAWARTCH W
INSTRUKCJI.

Znak przekreślonego kosza wskazuje, że niniejszego urządzenia nie wolno usuwać wraz ze
zwykłymi odpadami domowymi. Do obowiązków użytkownika należy recykling i
oddzielne usuwanie urządzeń tego typu. Wyżej wymienione odpady należy wrzucać do
pojemników przeznaczonych do recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych. Obowiązująca w całej UE legislacja, zaimplementowana w każdym z
krajów członkowskich wymaga, aby wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne
oznaczone tym symbolem były utylizowane osobno, niezależnie od innych odpadów z gospodarstw
domowych. Obejmuje to monitory lub akcesoria elektryczne, takie jak przewody antenowe, kable
zasilające, czy będące przedmiotem niniejszej instrukcji odbiorniki GPS z modułem WiFi. Jeżeli
użytkownik nie ma odpowiedniej wiedzy w tym zakresie, powinien zwrócić się z zapytaniem do
właściwych władz lokalnych lub zakładu utylizacji odpadów i/lub zasięgnąć informacji w sklepie, w
którym zakupił produkt. Symbol widoczny na produktach elektrycznych i elektronicznych obowiązuje
wyłącznie w obecnych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Chcąc pozbyć się używanych wyrobów
elektrycznych i elektronicznych poza granicami UE należy skontaktować się z lokalnymi władzami i
pozyskać informację na temat metody utylizacji.

UWAGA!

Ryzyko porażenia prądem. Nie otwierać. UWAGA: NIE OTWIERAĆ OBUDOWY
W CELU ZMNIEJSZENIA RYZYKA PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO.
SERWIS
MOŻE
BYĆ
DOKONYWANY
JEDYNIE
PRZEZ
WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.

Należy stosować poniższe uwagi bezpieczeństwa

UWAGA!



Urządzenie nie powinno być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nie powinno

być instalowane w pobliżu miejsc narażonych na szybkie zmiany wilgotności i temperatury.


Urządzenie przyniesione z zimnego pomieszczenia/pojazdu nie powinno być od razu podłączane do

prądu.


Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na podłączonych urządzeniach.



Wszelkie zabiegi konserwacyjne można wykonywać po odłączeniu od sieci elektroenergetycznej.



Nie używaj benzyny, rozpuszczalników lub alkoholu do czyszczenia urządzenia, mogą one uszkodzić

obudowę. Czyścić suchą szmatką.


W przypadku znacznego zapylenia zaleca się odkurzenie urządzenia za pomocą sprężonego

powietrza.


Urządzenie powinno być chronione przed wpływem warunków atmosferycznych, a w szczególności

przed deszczem i nasłonecznieniem.


Produkt należy umieszczać w miejscach odpowiednio wentylowanych. Stosowanie tego typu

urządzeń w miejscach o niskiej cyrkulacji powietrza może skutkować ich nadmiernym przegrzewaniem, a
tym samym uszkodzeniem.


Nie stosować urządzenia w pomieszczeniach mokrych, jak i w pomieszczeniach, w których mogą

znajdować się opary żrące lub opary cieczy mogących powodować wybuch.


Chronić urządzenie przed dostępem osób trzecich, zwłaszcza niepełnoletnich.



Nie dotykać produktu podczas pracy. Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami.



Chroń sprzęt przed obcymi substancjami pochodzenia metalicznego.



Nie narażaj sprzętu na działanie środków owadobójczych oraz łatwopalnych.



Napraw może dokonywać tylko autoryzowany punkt serwisowy. Naprawy dokonywane samodzielnie

mogą spowodować uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji.


W przypadku pojawienia się problemów z działaniem urządzenia bezzwłocznie skontaktuj się z

Dostawcą

INSTRUKCJA ZMIANY TRYBU PRACY
KAMERY
Kamera, którą otrzymałeś pracuje w 4 najpopularniejszych standardach monitoringu wizyjnego
– AHD, CVI, TVI i CVBS (analogowym). Jeśli po podłączeniu kamery do telewizora lub
monitora nie widzisz obrazu wykonaj następujące czynności:
1. Wyłącz kamerę z zasilania na kilka sekund.
2. Podłącz ponownie do zasilania oraz do odbiornika (telewizor / rejestrator).
3. Przestaw tryb w kamerze za pomocą joysticka, który znajduje się na przewodzie
wychodzącym z kamery:

Aby przestawić tryb w kamerze należy przesunąć joystick w jedną z 4 pozycji
(lewo/prawo/góra/dół) bez wciskania go, ponieważ aktywuje to MENU ekranowe i
uniemożliwia zmianę trybu. Przesuń joystick w jedną z 4 pozycji i przytrzymaj w niej przez ok.
5 sekund.
4. Na jednej z 4 pozycji odbiornik (rejestrator/telewizor), do którego podłączasz kamerę
wyświetli obraz, co oznacza, że wybrałeś właściwy tryb.

