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Biztonsági megfigyelő kamera 
Használati utasítás 

 
 

A készülék alkalmas beltéri használatra és cseppállósága miatt folyó víztől védett kültéri használatra! 

A csomag tartalma: 

- Kamera rögzítő aljzattal 

- Távvezérlő 

- Hálózati adapter 

- Cd lemez 

- Csavarok, tiplik 

Kérem ellenőrizze a csomag tartalmát, ha hiányt észlel, azt jelezze a forgalmazónak! 

A biztonsági kamera felhasználásának lehetőségei: 

- A készülék két különböző funkciót tud ellátni! 

- Van lehetőség a kamera képét real-time-ban (valós időben) való kép nézése. A termék 

beüzemelését köbvetően (lent láthatja ennek leírását) a tartozék BNC-RCA csatlakozó 

átalakító termékre való kapcsolását követően a készülék képes RCA csatlakozóján keresztül 

valós idejű képet mutatni a rá csatlakoztatott pl. televízió készüléken! 

- A biztonsági kamera másik funkciója, hogy a készülékbe elhelyezett SD kártyára (lent láthatja 

ennek leírását) mozgás érzékelésekor videot készít! Amint a mozgás megszűnik a rögzítés 

megáll! A kamera beépített akkuval rendelkezik, így a tápellátás megszűnésekor rövid ideig 

folytatja a rögzítést. 

- A kamera infra LED-ei segítségével képes éjszakai fölvételt is készíteni! 

A termék beüzemelése: 

Valós idejű video anyag megtekintéséhez: 
 

- Csatlakoztassuk a készülékhez az adaptert 

- Csatlakoztassuk a készülék adapter csatlakozója mellett lévő un BNC csatlakozóra a tartozék 

BNC-RCA csatlakozó átalakítót a BNC csatlakozóra és erre csatlakoztathatja a pl TV készüléket 

- A kamera már a valós idejű képet közvetíti a rácsatlakoztatott készülékre! 

A készülék belső menü je: 

A termék belső menürendszere a legideálisabb beállításokkal érkezik Önhöz, viszont van rá mód 

Önnek ezen változtatni! 
 

A menü elérése: 
 

A készüléket a fent leírt módon csatlakoztassuk a megjelenítő (pl tv) készülékhez, kártyát még ne 

helyezzen a kamerába!!! A belső menü elérése a távvezérlő SET menü gombjával történik! ( a 

távvezérlő jelének vételére a kamera elülső részén, az objektív oldalán van a vevő, tehát a távvezérlőt 
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a kamera elülső része felé kell irányítani) 

A menü rendszerben való mozgáshoz használjuk a nyíl gombokat föl-le nyíl a menüpontok közötti 

mozgás, egyes menü pontokba való belépés bal gomb! 
 

A menüben átállítható beállítások: LANGUAGE- NYELV (alap helyzetben English-Angol) 
 

AUTO OFF -AUTOMATA KIKAPCSOLÁS (ki vagy 1min-t követően) 

LIGHT FREQU- 50Hz vagy 60 Hz 

TV OUTPUT-TV KEIMENETI RENDSZER (NTSC vagy PAL) 
 

A menüből való kilépéshez a kamerán a kártyafogalat melletti kör alakú gomb megnyomásával léphet 

ki! 
 

A termék biztonsági rögzítő kameraként használata: 
 

A kamera alsó rögzítő része (legalsó gyűrű) eltekerhető és ezt követően lehetőség van a készülék 

rögzítési részének elérésére. 
 

A gömb alakú kameratartó szerkezetébe találunk egy „U” alakú bevágást, tekerjük körbe a kamerát 

addig, amíg a kártya nyílást ide nem forgattuk ( segítség a kártya nyílás megtalálásához: a kamera 

elülső részén a szélső műanyag keretben található egy háromszög alakú nyilacska, ami jelzi a kártya 

nyílás pontos helyét). A kártya nyílás mellett található egy kör alakú reset gomb.  
 

Kártya behelyezése: a készülék objektív részét felénk tartva a memo kártyát a hátsó felével fölfelé 

kell benyomni a kártya foglalatba ( a kártyát toljuk újheggyel, körömmel, amíg be nem pattan)!  
 

Maximum 32 GB memória kártya használható! 
 

Az adapter csatlakoztatását követően egy belső piros LED villogni kezd, ekkor már el is kezdődik a 

fölvétel, hiszen a kamera mozgást érzékel! Amint a készülék nem érzékel mozgást a piros Led villogás 

megszűnik és a mozgás megszűnését követően a video fölvétel is leáll! 
 

A memo kártya kivétele: A betolt kártyát újheggyel, körömmel, nyomjuk meg majd az kipattan és 

kivehető! Ezt követően a számítógép kártyaolvasójának segítségével csatlakoztassuk a 

számítógéphez és a számítógépünk video lejátszó programjának segítségével indítsuk el a fölvételek 

lejátzsását! 

 

 

 

 

 

 

HASONLÓ TERMÉKEK 

 KATTINTSON IDE A TERMÉKÉRT! 
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