
A szett tartalma

FIGYELEM! A Megfigyelő rendszer további kamerákkal nem bővíthető!

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta!
FIGYELEM! A KÉSZÜLÉK HDD MEREVLEMEZT NEM TARTALMAZ.

A készülék csatlakoztatása előtt:
• Soha ne nyissa ki a készülék hátlapját, mivel illetéktelen beavatkozás áramütést eredményezhet! 

Hiba vagy probléma esetén értesítse a forgalmazót!
• A készüléket száraz, megfelelő légáramlattal rendelkező, tiszta helyre szerelje, kerülje a közvet-

len fényhatást!
• A készülék tisztításakor ne használjon semmilyen vegyi anyagot, kizárólag száraz és puha törlő-

rongyot alkalmazzon!
• A digitális rögzítő készüléket kizárólag beltéri használatra tervezték!
• Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt bármilyen tartozék csatlakoztatásra kerülne!

• NÉGYCSATORNÁS DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTŐ
• 4 X NAGYFELBONTÁSÚ CCTV CMOS KAMERA
• PC egér: 1 db
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Jellemzők

Műszaki adatok

• H.264 eljárás, aminek fő erőssége a tömörítő algoritmus, ez ideális önálló DVR számára
• 2 csatornás real time teljes D1+ 6 csatornás teljes CIF szabványú rögzítés , és valós idejű egyi-

dejú visszajátszás
• VGA video kimenet, és egyidejű TV video kimenet , szabványos nagy felbontású VGA kimenet
• Hálózati támogatás, távoli elérhetőség mobilról: iPhone, Blackberry, Android, Symbian és Win-

dows mobil, valamint mobil modul támogatása USB 2.0 port-on.
• Többféle kezelőfelület : Előlapi nyomógombok,  USB egérrel
• 1 db USB port egér, mentőeszköz, DVD-RW, hordozható merevlemez, frissítés, stb. számára.
• Riasztás esetén : a képernyőn Ikon, csipogás, email küldése, fotó készítése, fájl elküldése, feltöl-

tése.
• Kiváló hálózati szolgáltatások : SMS küldése, on-line távoli hozzáférés, távoli felvétel, lejátszás, 

állapot és események naplózása, e-mail és FTP kezelése.
• Támogatja a DHCP / PPPOE / FTP / DNS / DDNS / NTP / Email alarm / IP right management 

/ IP search / network alarm center funkciókat, támogatja a WEB klienst, önálló klienst és azok 
fejlesztését. / SDK
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1.2 Egér csatlakoztatása
A teljes funkciójú DVR rendelkezik 1-1 USB csatlakozással a készülék elején és hátulján, ezek 
használhatóak egér, flash stick, (pendrive) 3G & Wi.Fi stick, mobil HDD, és USB DVD/RW mo-
dulok csatlakoztatására.
Az alap DVR 2 db USB csatlakozóval rendelkezik a hátlapon, ezek egér, és flash stick (Pen 
drive) csatlakozásra alkalmasak.

2 Bekapcsolás
Csatlakoztassa a hálózati adaptert, és kapcsolja be a hálózati kapcsolót. A hálózati bekapcso-
lást jelző LED világítani kezd, jelezve a DVR bekapcsolt állapotát.
A rendszer felállása után egy hangjelzést lehet hallani, a video kimeneten megjelenik az induló 
négyablakos kép.
Megjegyzés: Véletlenszerű kikapcsolás esetén pl. áramszünet, újraindításkor az utolsó elmen-
tett állapotban lévő beállításokkal indul el a készülék.

3. Kikapcsolás
A készüléket kétféleképpen lehet kikapcsolni, szoftverből, és hardverből. A szoftverből a Fő-
menün keresztül a “LOGOUT” menüpontban a “TURN OFF”-ra kattintva lehet leállítani a ké-
szüléket.
A főkapcsoló (hátlapon) lekapcsolásával is ki lehet kapcsolni a készüléket, ez a hardveres vál-
tozat.
Megjegyzés: A beállításokat el kell menteni elemcsere esetén, mert a beállítási információk 
különben elvesznek.

4. Bejelentkezés
Amikor a DVR beindul, a felhasználónak be kell jelentkeznie a rendszerbe ahhoz, hogy a meg-
felelő hatáskörhöz tartozó funkciókat elérje.

Kétféle felhasználói hatáskör beállítás van, az admin és a vendég, ezeknek új állapotban nincs jel-
szavuk. “Admin” a rendszergazdai hatáskör, a “vendég” az általános felhasználói jogosultság. 

Jelszóvédelem: Ha a beirt jelszó harmadszor is hibás, egy riasztási folyamat indul be. Ha a megadott 
jelszó egymás után ötször hibás, akkor a hozzáférés letiltásra kerül. Fél óra múlva a rendszer újrain-
dításával a letiltás megszüntethető.
Az Ön biztonsága érdekében az első bejelentkezéskor változtassa meg a jelszavát!
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Első rész: Alapműködés

1 Kezdeti telepítés
1.1 Hard Disk telepítése

Az első használat előtt telepíteni kell a merevlemezt.
A teljes funkciójú DVR 2db SATA merevlemezt, míg az alap DVR 1 db merevlemezt támogat.
Megjegyzés.: A DVR képes működni merevlemez nélkül, de ilyen esetben nincs rögzítés, és 
visszajátszás.



5 Megtekintés / Preview
Jelentkezzen be, és válassza a multi-menü megtekintést. A rendszer dátum, idő, csatorna, név 
látható mindegyik ablakban. A felügyeleti video és a riasztási státusz látható mindegyik ablak-
ban. 

6 Rögzítési beállítások
Állítsa be a felvételi paramétereket a felügyeleti csatornán.
Lépjen be Főmenü >Felvétel>Felvétel [Main Menu]> [Record]> [Record Config] beállítás menü-
pontba a beállításhoz. A rendszer alap beállításban 24 órában rögzít.
Megjegyzés: Legalább 1 db hard disk szükséges a DVR rögzítéshez!

• Csatorna (Channel) Válassza a megfelelő csatorna számát a kívánt csatorna beállításhoz. Vá-
lassza az „all” opciót az összes csatorna beállításához.

• Redundancia (Redundancy) Kiválaszthatja a felvételi fájl rögzítését és mentését két diszkre. Az 
egyok az irás/olvasásra használt lemez, a másik a redundáns/tartalék lemez.

• Időhossz (Length) Állítsa be a felvett video file hosszúságát. Alapbeállítás 60 perc.
• Előrögzítés (Prerecord) A rendszeren beállítható, hogy a kiváltó esemény előtti időszakot is rög-

zítse 1-30 mp hosszban
• Rögzítési mód (Record Mode) Beállítható a videó állapota. Program szerinti, kézi, stop.

• Időzítés / Schedule: Beállítható a video típus szerinti rögzítése: (rendszeres, mozgásérzéke-
lés, riasztás) és időablak szerinti.

• Kézi / Manual: Klikkeljen az „all” gombra az összes csatornán történő rögzítéshez, függetle-
nül attól, hogy azok milyen állapotban vannak.

• Stop / Stop: Klikkeljen a „stop” gombra az adott csatornán, így a rögzités megáll, státusztól 
függetlenül.

• Időtartomány (Period) Beállítja a közös rögzítés időtartamát. A felvétel csak a kijelölt időtarto-
mányban indul el.

• Felvételi típus (Recording Type) Beállítható a rendszeres, érzékelő, és riasztó típus.
• Rendszeres / regular: A beállított idők szerinti rögzítés. A video fájlok tipusa „R”
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• Detektálás / detect: Az indítást kiválthatja a mozgásérzékelés, kamera kép hiánya (letakarás), 
video jel megszakadása. A video fájl típusa „M”.

• Riasztás/alarm: Az idő beállítási résznél találja a riasztás beállítását is. Ha ez be van kapcsolva, 
a riasztás elindítja a felvételt, a „mozgás rögzítése”- „ motion detection” állapot aktív lesz a video 
file típusa „A”.

7. Állókép tárolása / Snapshot Storage.(partial devices supported)
Állítsa be a fénykép készítési jellemzőket a különböző csatornákra. Alaphelyzetben 24 órán 
folyamatosan rögzíthet képet, de a Főmenü/Rögzítés/Állókép tárolás/ - Main menu>Record>S-
napshot Storage menüpontban beállíthat ettől eltérő időket is.
Megjegyzés: Normál állókép tárolás beállítása: Főmenü> Részletes beáll.>Diszk kezelés>-
Fényképek - MainMenu->Advanced->HDD Manage->Snapshot

8 Video visszajátszás / Playback
Kétféleképpen lehet visszajátszani a diszkre felvett fájlokat.
1. A főképernyő menüpontján (shorcut)
2. Main Menu>Record>Playback
Megjegyzés: A diszken, amelyre a video fájlok kerülnek be kell állítani az írás/olvasás, vagy 
csak olvasás státuszt!Nete
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1. Lejátszás vezérlés / Playback control
2. Működési ötletek / Operating Tips
3. Rögzítés típusa / Record type
4. Időkijelző sáv / Time progress bar options
5. Átkapcsolás idő-fájl kijelzés között/ Switching time or file mode
6. Fájl keresés/File Search
7. Csatorna paraméterek/Channel option
8. Dátum beállítás/Date option
9. Tároló beállítások/Storage Device option
10. File adatok/File information
11. File opciók/File Option
12. Idő/Time

Fájlinfo/ File information: Kezdési idő, befejezési idő és méret
Fájl opciók/File option: Fájl kiválasztása lejátszáshoz, v. kimentéshez
Lejátszás/playback control: Lásd a következő oldalt a részletesebb információkkalNete
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Megjegyzés: Képenkénti lejátszás csak a lejátszás “pause” állapotában lehetséges.

Különleges funkciók:
Részbeni nagyítás: egyedi képek, teljes képernyős visszajátszás, a bal egérgombbal kijelölhető 
a képernyő egy része, majd a bal egérgombbal
A kiválasztott terület kinagyítható. A bal egérgomb kettős kattintásával a képméret visszaállít-
ható az eredeti méretre.
Megjegyzés: Ha egy csatornánál a jelenlegi felbontás nagyobbra van állítva, mint az elérhető 
legnagyobb felbontás, akkor lejátszáskor egy piros X jelenik meg.

A hálózati beállításokat a Main Menu>System>Network menüpontban lehet elvégezni.
IP cím beállítás:(IP address) IP cím beállítása.. Gyári beáll: 192.168.1.10.
Alcím beállítás : (Subnet Mask) Állítsa be az alhálózati kódot (mask)
Gyári beállítás: 255.255.255.0.
Átjáró beállítás:(Gateway) Állítsa be az alap átjáró címét: Gyári beáll: 192.168.1.1.

Úgy végezze el a beállításokat, hogy a routerrel azonos hálózati szegmensen és cimtartományban 
legyen a készülék!

Pl. Ha a router IP cime 192.168.1.1, és az alhálózati/subnet mask 255.255.255.0., akkor a gyári be-
állítás szerint az alap átjáró a router lesz. Ezután, a 192.168.1.10 címet beírva az IE böngészőbe, a 
készülék a helyi hálózatról megtekinthető, és távolról is elérhető lesz. További részleteket a “Network 
setup reference” részben lehet megtalálni

10. Riasztás beállítása /Alarm Setup

9 Hálózati beállítás
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Mozgásérzékelés beállítása. Állítsa be a készüléket, hogy riasszon, készítsen felvételt, és fordítsa (a 
vezérelhető kamerát) az előre kiválasztott pozícióba, ha a mozgó tárgy a kijelölt területen belül van, 
hétfő és péntek között.

1. lépés : Válassza a (Main Menu)>(Alarm)>(Motion Detect) menüpontot, majd írja be a bemenet 
számát
2. lépés: Válassza ki a a kívánt csatornát, állítsa be az érzékenység szintjét, majd állítsa be a meg-
figyelési időtartamot. Állítsa be a megfigyelendő területet ( klikkeljen a “set” gombra, válassza ki a 
kivánt területet , a “default” jelenti a teljes képernyőt, a jobb egérgomb a kivágást felfelé mozdítja.
3. lépés. Amikor riasztás van, a DVR több összefüggő tevékenységet végezhet. Riasztást adhat a 
kimeneten, rögzíthet, váltja a képeket, aktiválja a kamera mozgását, fotótkészít, kijelez üzenetet, 
e-mailt küld, csipoghat.
4. lépés A többi csatorna beállítása, a 2-3 lépéseknél leirtak szerint

Megjegyzés:. A video kitakarás, video megszakadás, alarm bemenet beállítása hasonló a mozgásér-
zékelés beállításához.

A következő lépéseken keresztül lehet beállítani a PTZ működést
1. lépés .Állítsa be az alap paramétereket, mint a csatornaszám és a protokol (Main Menu)>(Sys-

tem)>(PTZ Config)
2. lépés Menü megtekintés állapotban lépjen be a PTZ működési menübe. Jobb egérgombbal klikk-

eljen a „PTZ control” menüpontra
3. lépés Jobb egérgombbal lépjen be “PTZ control”-ba és végezze el a kívánt lépéseket. Másfajta 

működést is beállíthat a “High Speed PTZ” menüpontban, ide is jobb egérgombbal léphet be. 
Használja a bal egérgombot közvetlenül a kamera PTZ mozgatásához. Használja az egér kere-
két a kijelölt kamera zoomolásához.

1. Hálózati kapcsolat
A web-es működés megkezdése előtt a készüléket az Internethez kell csatlakoztatni.

1. lépés Csatlakoztassa a készüléket az internethez megfelelően.
2. lépés Állítsa be a LAN paramétereket a kézikönyv első részében lévő Hálózat beállítás “Net-
work Setup” fejezet 9. pontja szerint
3. lépés Miután a LAN-hoz csatlakozott be kell állítani a portokat a nyilvános hálózati hozzáfé-
résnek megfelelően.
4. lépés DDNS alkalmazás. Használhatja a DDNS szolgáltatást a következő címeken: http://
www.3322.org/ and http://www.oray.com/
5. lépés: DDNS beállítás. Töltse ki a megfelelő információkkal a Main Menu->System->NetSer-
vice->DDNS menüben lévő mezőket

Megjegyzés: Az eszköznek ugyanazon a hálózaton kell lennie, mint a PC-nek, ha nem tud kap-
csolódni a készülékhez, ellenőrizze az IP címeket.

Miután csatlakozott a hálózathoz, kétféle módon végezhet távoli megfigyelést: kliens szoftverrel, 
vagy böngészővel
A kliens szoftver (CMS) egy professzionális szoftver, amit több készülékes környezetben is lehet 
használni, emellett biztonságos, stabil és kényelmes. Ez az amit a felhasználóknak ajánlunk.
A másik a böngésző, ami a számítógép rendszerben van, pl. az IE böngésző

2.1 Kliens szoftver
A CMS szoftvert a számítógépen kell futtatni, és több DVR-t lehet vele egyidejűleg kezelni

10. Kamera vezérlés (PTZ)

Második rész: Távvezérlés
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1. lépés: töltse le a webáruházunkból a termék oldalán található CMS szoftvert és telepítse a szá-
mítógépére.

2. lépés: A helyi PC-re való telepítés után indítsa el a programot, mint a 6. kép mutatja. Lépjen be, 
a programba a következők szerint, adja hozzá a DVR-t rendszerhez: (System)>(Device Mana-
ger)>(Add area/device), adja meg a kezelni kívánt DVR információit, ezután használhatja a kivá-
lasztott eszközt. Hasonlóan kell a többi eszközt is beállítani, amit használni szeretne. A beállítási 
eljárás ugyanez WEB-es használat esetén (IE böngészővel)

3. lépés: A programhoz hozzárendelhet további megfigyelni kívánt DVR-eket, ugyanezen lépéseket 
megismételve.

2.2 WEB
A hálózatra csatlakozás után a PC IE böngészőjét használja a DVR-el való távoli megfigyelésére.
1. lépés: telepítse a szoftvermodult, nyissa meg a General_IE_V2.0.0.35_20111222.exe filet, és 

telepítse azt.
2. lépés: Csatlakoztassa az eszközt, nyissa meg a web böngészőt, majd adja be az eszköz IP címét 

a címsorban.Pl. ha az eszköz IP címe 10.6.0.114, akkor a böngészősorba a http://10.6.10.114-et 
kell beírni. Ezután, sikeres csatlakozás után megjelenik a kívánt eszköz képernyője.

3. lépés: Bejelentkezés. Adja meg a felhasználói nevét és jelszavát, a gyári alapjelszót: UserID: ad-
min, jelszó: admin. A felhasználónak bejelentkezés után javasolt megváltoztatni az admin jelszót

Megjegyzés: Amikor először bejelentkezik, az alábbi képernyő jelenik meg:
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Bejelentkezés után a következőket lehet látni:

3. WEB alapú működés
A WEB-es működés 8 csatornát tud kezelni egy időben.

1) Képernyőfelosztás /Screen Split
Válassza a kép megtekintési módot;

2) Visszajátszás/Playback
Lépjen be a lejátszás módba, ez támogatja a több-csatornás lejátszási üzemmódot

3) Napló/Log
Kijelzi a naplózott információkat

4) Helyi beállítások/Local Config
Riasztási, és rendszer beállítások

5) Csatorna működés Channel operation
Nyissa meg a video csatornát. Bal egérgombbal klikkeljen a bal ablakra, és válassza ki megfe-

lelő video csatornát annak jobb oldalán.

A második csatorna megnyitásához válassza a baloldalon lévő ablakot és annak jobb oldalán 
válassza ki kettős kattintással a kívánt videót. A többi csatornát hasonlóan kell kiválasztani. 
Amennyiben egy már nyitott video csatorna helyén szeretne egy újat nyitni, a jobboldalon 
nyissa meg, ekkor a rendszer bezárja a nyitott csatornákat, és az újakat megnyitja.

A felhasználó beállíthatja a kép módokat a már megnyitott csatornákon is.
Csatorna bezárása. Jobb egérgombbal kattintson a bezárni kívánt csatornára. Választhatja az 

összes ablak bezárását is, amivel lezárja az összes video csatornát.
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Harmadik rész: Különleges funkciók

Ez a készülékcsalád még jobban személyre szabható, még jobb kijelzési funkciókkal rendelkezik, 
mint elődjei, pl. helyi nagyítás, időzített bekapcsolás, kikapcsolás, FTP, 3G, WIFI stb. Bemutatjuk a a 
video kódolást, több csatornás lejátszást. Mobil hozzáférés beállítást

1.1 Kódolási beállítások az egyes csatornákhoz
Megjegyzés. Csak bizonyos DVR módokra hat a felbontás beállítás menüpont

1. Lépés. Helyi működés esetén: (Main Menu)>(System)>(Encode). Távoli működés esetén 
jobb egérgombbal klik, és a „config” választása a (System)>(Encode)menüben.

2. Lépés. Vélassza az 1. csatornát, állítsa a felbontást D1-re (25fps, 153 Kb/s)

3. Lépés.: Válassza a 2. csatornát, állítsa a felbontást CIF-re, ( 25fps, 512 Kb/s) Klikkeljen a 
jobb egérgombbal vagy válassza a “Advanced” majd “Copy” gombokat .

4. Lépés Válassza a 3. csatornát, klikkeljen a jobb egérgombbal, vagy válassza a helyi “Ad-
vanced”, majd “Stick” gombokat

A 4. csatorna beállítása ugyanaz, mint a 3.-é.

5. Lépés: Klikkeljen a “save” gombra, és válassza az exit gombot.

Megjegyzés: Összefüggés a paramétereknél, a felbontás és a képsebesség között:

1 Kódolás beállítása/Coding Config
A DVR egyes funkcióit mint a jó minőségű lejátszás, vagy távoli megfigyelés a kódolási paraméterek 
segítségével lehet beállítani.
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1.2 Extra Képfolyam beállítása
A extra (sub) képfolyamot távoli megfigyeléshez és mobil megfigyeléshez használhatja

1. Lépés: Extra stream (képfolyam) engedélyezése
2. Lépés Képsebesség és felbontás beállítása – hasonlóan a fő képfolyam beállításához.

2 Több csatornás egyidejű lejátszás
A DVR egy új típusú, többcsatornás kép kódoláseljárást használ az összes csatorna párhuzamos 
lejátszása érdekében. A 8 csatornás DVR 8 csatornát képes egyidejüleg lejátszani. A használt csa-
tornák száma a megadott számon belül tetszőleges.

1. lépés: Állítsa be az összes csatorna kódolását: (Main Menu)>(Record)>(Encode).
2. lépés: Adja meg a video csatorna számát, majd klikk a “Search” gombra.
3. lépés: Válassza ki a “File Type”, “All”, pontokat, majd az időperiódust állítsa be, ezután kattintson 

OK-t a “Search Condition” sorra.
4. lépés: Válassza ki a felvett fájlt, majd klikkeljen a Play gombra, vagy kettős klikkeléssel a fájlnévre 

kattintva elindíthatja a lejátszást.
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3 Többcsatornás, valós idejű távoli megfigyelés
Az ennél a készüléknél bevezetett extra-stream technika elérhetővé teszi, hogy egyidejűleg több 
csatornát egyidejűleg lehessen megfigyelni, még kis /rossz sávszélesség esetén is.

1. lépés : Extra stream engedélyezése (MainMenu->System->Encode)
2. lépés: Nyissa meg a CMS-t, majd jelentkezzen be.
3. lépés: Az eszközök hozzáadása után az eszköz nevére kattintva válassza a „Connect all video 

(Main stream)” menüpontot.

4. Mobil megfigyelés
Lehetőséget ad az extra stream technika a mobil megfigyelésre is, támogatja a csatornák közötti 
átváltást ( pl. a Winmobil használatot)

1. lépés DVR beállítás. Lépjen MainMenu->System->Encode->
Extra Stream menüpontra, engedélyezze azt.
2. lépés Engedélyezze a mobil megfigyelést a MainMenu->System->NetService->Mobile Mo-
nitor, menüpontokon keresztül, válassza az Enable opciót.
Megjegyzés: Állítsa be a mobil monitor portot először a routeren, utána tudja csak a mobil meg-
figyelést használni (alapbeállítás port 34599)
3. Lépés. Telepítse a megfelelő mobil monitorozó szoftvert a telepítő CD ről (Software->Mobile 
Monitor->MEYE->MEYE_WM.cab)
4. Lépés A sikeres telepítés után használhatja a szoftvert (pl. a mobil Win változatot). Indítása 
a [start]->[procedure] menüpontokon át.
5. Lépés. Mobil beállítás: Klikkeljen a “setting” gombra a jobb sarokbanNete
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Mobil kliens szoftver beállítása

User name:   A DVR-ben használt felhasználói név
Password:   A DVR-ben használt jelszó
Server:   A DVR IP címe, vagy domain neve
Port:    A DVR mobile monitor portja – lásd 2. lépés.

Auto Connect: Ezt kiválasztva a szovtver indítás után azonnal automatikusan csatlakozik a DVR-en 
kiválasztott kamerához.
Megjegyzés: A DVR-t a nyilvános hálózathoz kell csatlakoztatni ahhoz, ha a távoli mobil elérést hasz-
nálni szeretné!

Hasonló a telepítés különféle mobil operációs rendszerek esetén:
• Symbian S60 3.0 mobil szoftvere: MEYE_SB_S60_3rd.sisx
• Symbian S60 5.0 mobil szoftvere: MEYE_SB_S60_5th.sisx
• Android mobil megfigyelő kliens szoftver :MEYE_Android.cab
• Blackberry mobil megfigyelő kliens szoftver:MEYE_RIM.cod
• Iphone mobil megfigyelő kliens szoftver: Keressen rá a mobilján a „vMeye” szoftverre, az appsto-

re-ban és telepítse azt online.

5. Flexibilis Fájl tárolás és Backup
A DVR néhány speciális tárolási és backup technikát alkalmaz a többcsatornás rögzítésre.

Valós idejű tárolás
Redundáns tárolás. A DVR RAID1 tárolási eljárást használ, melynek során két merevlemezre szimul-
tán rögzít és egymás háttértáraként használja azokat.
USB HDD és mobil merev lemez. A DVR olyan real-time tárolási eljárást használ, ami lehetővé teszi 
a videofájlok valós idejű mentését a merevlemezre.
DVD-RW. A DVR olyan real-time tárolási eljárást használ, amely lehetővé teszi a valós idejű CD-re 
való írást.
Valós idejű távoli tárolás. A DVR támogatja a valós idejű video mentést a távoli számítógép merevle-
mezére (C/D/E/F) a távoli kliens segítségével.

Fájl letöltés
A DVR támogatja a helyi letöltést (PC-n keresztül) nagysebességű USB, HDD eszközre, valamint a 
nagysebességű mentést DVD-re, CD-re
Nagy sebességű hálózati letöltés. A DVR támogatja a nagysebességű fájl letöltését a távoli kliensre.

Nete
npiac

.hu



Egér működése

Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a kamerát esőnek/párának.
! (SA1966) Figyelemfelkeltésre szolgáló jelzés a készülék fontos használati és karbantartási útmuta-
tásaival kapcsolatban.
! (SA1965) Figyelemfelkeltésre szolgáló jelzés feszültség veszély esetén a készüléken belül (amely 
által már fennáll az áramütés kockázata a szerelést végző személynek).
Vigyázat: Áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne szedje szét a készüléket. Nincsenek 
a felhasználó által javítható alkatrészek belül/benne. Hagyja a javítást szakképzet szerelő személy-
zetre.
Vigyázat: Áramütés és tűz kockázatának megelőzése érdekében ne használja a megadottnál eltérő 
tápegységgel az eszközt!
Időjárásálló kamera
A készülék használatba vétel előtt kérjük, olvassa végig a használati útmutatót!

1. Ne próbálja meg szétszerelni a kamerát, nincsenek (felhasználó által) javítható alkatrészek belül/
benne.

2. Megfelelő körültekintéssel kezelje a kamerát.
3. Óvja a kamerát (savas) maró hatástól
4. Tartsa a lencse felületét tisztán, karcmentesen.
5. Ne tegye ki a kamerát 85% feletti páratartalomnak.
6. Ne használjon erős oldószert a kamera felületének tisztításához.
7. Kerülendő a kamera napba vagy erős fénybe való fókuszálása. Továbbá ne használja a kamerát 

reflektorfényben vagy más nagyon világos/erős fényű környezetben!
8. A megfelelő tápegység igény a használati útmutatóban található.
9. Működési hőmérséklet: -20°C és +60°C között.

Figyelem!

Biztonsági információk
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