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Gratulálunk az új hőérzékelő biztonsági kamerák 
megvásárlásához!

• Hihetetlen látvány ezekből a 1080p full HD (2,1 
Megapixel) kamerákból széles látószöggel a 
részletgazdag rálátásért.

• A legújabb infravörös szűrő és erőteljes LED -ek 
kiváló éjjellátást nyújtanak. 

• Piacvezető éjjellátó szenzorok a biztonsági 
alkalmazásokra tervezve, emberek, autók, nagyobb 
állatok és más, nagy hőtermelő tárgyak megbízható 
felismerésére.

• A kamerák durva polikarbonát szerkezettel bírnak, 
ami megfelel a bel- és kültéri használatra IP66 
besorolással bármilyen időjárási körülmények 
esetén,  kábeltartókkal a megnövelt biztonság 
érdekében.

Fontos utasítások

1.   Győződjön meg arról, hogy a kamerát helyesen és
stabilan a helyére rögzítette.

2. Kizárólag a mellékelt táp elosztót és adaptert (12V)
használja.

3.   Ne működtesse szabadon álló kábelek esetén.

Figyelem: Vessen egy pillantást a DVR -jéhez mellékelt
kamera elhelyezési tippekre a kamera legjobb
elhelyezéséért (a kamera elhelyezési tippek csak általános
célokat szolgálnak).

Fontos figyelmeztetés: Minden jogalkotó rendelkezik
bizonyos törvényekkel és rendeletekkel a kamerák
használatát illetően. A kamera bármilyen célú
használatának megkezdése előtt a vásárló felelőssége a
kamerák használatát tiltó vagy korlátozó törvények és
rendeletek tanulmányozása.

1 Bevezető



1. Kösse be a kamera videó kimenet és 
táp bemenet csatlakozóit a mellékelt 
kábel megfelelő csatlakozóival.

2. Kösse be a mellékelt táp 
elosztót a videó és tápkábel táp 
bemenetébe. Ismételje meg a fenti 
lépéseket a többi kamera esetén is.

3. Csatlakoztassa a mellékelt táp adaptert 
a táp elosztó másik végéhez, majd 
kösse be a táp adaptert egy szabad fali 
konnektorba. Nyomja meg a fali 
kapcsolót a kamerák tápellátásáért.
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2 A kamerák bekötése



A kamera sima felületre rögzíthető a mellékelt csavarok és tiplik segítségével, és a felületnek kellően erősnek kell lennie a 
kamera megtartásához.

• Helyezze a kamerát a rögzítendő helyre, és jelölje be a csavarok helyét a felületen. Ezután a rögzítési felületnek 
megfelelő csavarok használatával rögzítse a kamerát a helyére.

• Amennyiben fafelületre rögzít, csavarozza a kamerát közvetlenül a felületre.

• Amennyiben kőfelületre (tégla, beton vagy hasonló) rögzít, szüksége lesz a tiplikre is.
A kamera irányzása

1. Lazítsa meg a csavart (csillagcsavarhúzót használjon) a kamera beállításához.
Ez lehetővé teszi a kamera forgatását, így bármerre is néz, a képek mindig 
megfelelőek lesznek. Húzza meg a csavart a rögzítéshez. 

2. Lazítsa meg a csavart a kamera le- és felfelé való döntéséhez. Húzza meg a csavart
a kamera helyére rögzítéséhez.

3. A kamera balra-jobbra döntéséhez lazítsa meg a rögzítőgyűrűt az óra járásával ellentétes irányba,
és ennek megfelelően állítsa. Húzza meg az óra járásával megegyező irányba a rögzítéshez.
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3 A kamerák felszerelése



A helyszínválasztáskor megfontolandó néhány szempont:
1. Mit kíván megfigyelni, és hol nyílik a legjobb rálátás.

2. Hogyan köti be a kamerát a megfigyelő rendszerébe; ne
feledje, hogy a kábeleket és a csatlakozókat védeni kell az
időjárási elemektől.

3. Hogyan tudja biztonságban kameráját; ajánlott a
kamera emelt helyre szerelése.

4. Helyezze kameráját a kérdéses terület közelébe.
A legjobb pozíció a kb. 4 méter magasság, enyhén lefelé
nézve, észben tartva a megfigyelendő részleteket.

5. Ugyan az ég jól mutat a kamera élő képén, az nem egy
valószínű behatolási irány. Ügyeljen arra, hogy az égből
minél kevesebb jusson a kamera képébe, mivel a fény és
a napfény az előteret sötétebbé teszi.

6. Gondoljon a legvalószínűbb betörési útvonalra,
a kameráival igyekezzen a lehető legjobban lefedni ezen
területeket.

7. A kamera burkolata ellenáll a különböző időjárási
viszonyoknak és az illetéktelen hozzáférésnek.
Csak súlyos esemény sértheti meg a burkolatot.

8. Hiába időjárás- és vízálló a kamera, a kedvezőtlen
időjárási viszonyoknak való kitettség (úgy mint napfény
vagy nagyobb nedvesség) idővel károsíthatják a kamera
belső összetevőit, és hátrányosan hathatnak annak
teljesítményére.

9. Vezesse a kábeleket egy fali üregen, vagy más védett
burkolaton belül, és biztosítsa, hogy az összes vezeték és
csatlakozó szigetelt, valamint nedvességtől védett.

10. Ne vezesse a kábelt elektromos vezetékek közelében.
A váltóáram "rádiózajt" kelt, ami ütközhet a kamerából
érkező jellel.

4 Kamera elhelyezés tippek



A Swann Communications garanciát nyújt ezen termék kivitelezés és anyag meghibásodása ellen az eredeti vásárlástól
számított egy (1) éven belül. Be kell mutatnia a számlát a vásárlás napjának bizonyítása érdekében, hogy érvényesíthesse
garanciaigényét. Minden, a meghatározott időszakon belül hibásnak bizonyuló egységet bármiféle anyagköltség vagy
munkadíj felszámolása nélkül megjavítunk, vagy kicserélünk a saját hatáskörünkben. A végfelhasználó viseli az összes, a
termék Swann javítóközpontjaiba történő szállítása kapcsán felmerülő díjért. A végfelhasználó viseli az összes szállítási
költséget, ami a származási országtól eltérő országból vagy országba történő szállításból ered. A garancia nem fedezi a
termék használatából, vagy a működésképtelenségből eredő közvetett károkat. Minden, a termék kereskedő vagy más
általi elhelyezéséből vagy eltávolításából, illetve a használatból eredő költségeket a felhasználó viseli. Ez a garancia a termék
eredeti vásárlójára alkalmazható, és nem ruházható át harmadik személyre. Engedély nélküli végfelhasználó vagy
harmadik személy általi, bármely alkatrész megváltoztatása, vagy a helytelen, illetve visszaélés-szerű használat
garanciavesztéssel jár. Néhány ország törvényei nem engedik a garancia egyes elemeinek korlátozását. Ahol ez
alkalmazandó, a helyi törvények vagy rendeletek elsőbbséget élveznek.

Ausztrália: Termékeink olyan garanciával érkeznek, ami nem korlátozható az Ausztrál Fogyasztói Törvény értelmében.
Önnek jogában áll kicserélést vagy pénzvisszatérítést kérni nagyobb hiba esetén, valamint kompenzációt az észszerűen
előrelátható veszteségekért vagy károkért. Ön jogosult az áruk megjavíttatására vagy kicseréltetésére, amennyiben azok
nem megfelelő minőségűek, és a hiba nem számít nagyobb hibának.

5 Korlátozott garancia - Feltételek



Ezt az eszközt tesztelték, és az megfelelt a B osztályú digitális eszközökkel szemben támasztott követelményeknek,
az FCC szabályok 15 -ös részének megfelelően. Ezen korlátozásokat az otthoni telepítéskor előforduló káros
interferenciák elleni észszerű védelme érdekében tervezték. Az eszköz rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és
sugároz, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően telepítették, káros interferenciákat kelthet a rádió
vagy TV adásban, amik a készülék ki- és bekapcsolásával határozhatók meg, és arra bátorítjuk a felhasználót,
hogy az alábbi intézkedések valamelyikével igyekezzen feloldani az interferenciát:

• A vevőantenna új irányba helyezése, vagy áthelyezése.

• A készülék és a vevőegység közti elszigeteltség növelése.

• A készülék egy a vevőegységtől eltérő áramkörön elhelyezkedő konnektorba kötése.

• Forduljon kereskedőjéhez vagy egy tapasztalt rádió/TV szerelőhöz.

Ezek az eszközök megfelelnek az FCC szabályok 15. részének. A működtetés az alábbi két feltétel függvénye:

(1) Ezen eszközök nem kelthetnek káros interferenciát.

(2) Ezen eszközöknek fogadniuk kell bármilyen interferenciát, a kedvezőtlen működést okozókat is beleértve.

FCC Jóváhagyás
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