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Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera ważne informacje dotyczące instalacji i obsługi. 
Należy zwrócić uwagę na ten fakt przy przekazywaniu niniejszego produktu osobom trzecim. 
Instrukcję obsługi należy zachować do późniejszego wglądu! 
 
Spis treści z odpowiadającymi numerami stron znajduje się na stronie 5 
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Wprowadzenie 
 
 
Drogi Kliencie, 
 
Dziękujemy za zakup naszego produktu.  
 
Produkt ten spełnia wymagania obowiązujących wytycznych, europejskich i krajowych. Odpowiednie 
deklaracje i dokumenty można uzyskać u producenta  
(www.abus-sc.com). 
 
Aby utrzymać ten stan i zapewnić bezpieczną obsługę urządzenia, użytkownik musi postępować zgodnie 
z niniejszą instrukcją obsługi!  
 
Przed pierwszym uruchomieniem należy przeczytać całą instrukcję zwracając uwagę na wskazówki 
dotyczące obsługi urządzenia i bezpieczeństwa.  
 
Wszystkie nazwy firm i produktów wymienione w niniejszym dokumencie są zastrzeżonymi znakami 
firmowymi.  
Wszelkie prawa zastrzeżone. 
 
 

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z instalatorem lub lokalnym dealerem! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wyłączenie odpowiedzialności 
 
Niniejszy podręcznik użytkownika został przygotowany z najwyższą starannością. W przypadku 
stwierdzenia jakichkolwiek pominięć lub nieścisłości, prosimy o poinformowanie nas o nich korzystając 
z adresu podanego na odwrocie niniejszego podręcznika.  
ABUS Security-Center GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy techniczne i drukarskie 
i zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w produkcie lub w podręczniku 
użytkownika bez uprzedniego powiadomienia. 
Firma nie jest odpowiedzialna za uszkodzenia, bezpośrednie i pośrednie, spowodowane niewłaściwym 
działaniem lub złym użytkowaniem sprzętu. 
Nie udziela się żadnej gwarancji dla treści niniejszego dokumentu. 

 

../../../../../../../home$/AUslu/Anleitung/www.abus-sc.com
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Objaśnienie symboli 
 

 
Błyskawica w trójkącie wskazuje na zagrożenie zdrowia, np. poprzez porażenie prądem. 

 
Znak wykrzyknika w trójkącie wskazuje na ważną informację w niniejszym podręczniku 
użytkownika, na którą trzeba zwrócić uwagę. 

 
Ten symbol znajduje się przy wskazówkach i informacjach związanych z obsługą. 

 
 

Ważne porady bezpieczeństwa 
 

 

Gwarancja wygasa w przypadku uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem 
niniejszej instrukcji obsługi. Firma ABUS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 
straty poniesione na skutek nieprzestrzegania instrukcji! 

 

Firma ABUS nie odpowiada za szkody majątkowe lub uszkodzenia ciała spowodowane 
nieodpowiednią obsługą lub nieprzestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa.  
W takich przypadkach gwarancja wygasa. 

 
Urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa. Prosimy o 
uważne przeczytanie poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. 
 
Porady bezpieczeństwa 
 
1. Źródło zasilania 

100–240 V AC, 50–60 Hz (wtyczka zasilacza sieciowego 5 V DC) 
Niniejszy produkt może być zasilany wyłącznie typem zasilania wskazanym na etykiecie. W przypadku 
wątpliwości co do rodzaju zasilania doprowadzanego do domu należy skontaktować się z lokalną firmą 
dostarczającą prąd. Należy odłączyć produkt od sieci przed przystąpieniem do konserwacji lub instalacji. 
 

2. Przeciążenie 
Nie wolno dopuścić do przeciążenia gniazdka ściennego, przedłużacza ani złącza, ponieważ może to 
doprowadzić do oparzenia lub porażenia prądem elektrycznym. 
 

3. Ciecze 
Należy chronić urządzenie przed przedostaniem się jakiejkolwiek cieczy. 
 

4. Czyszczenie 
Należy odłączyć produkt od gniazdka ściennego przed przystąpieniem do czyszczenia. Należy używać 
wilgotnej szmatki (bez rozpuszczalnika) do starcia kurzu z produktu. 
 

5. Akcesoria 
Nie należy używać żadnych nieobsługiwanych akcesoriów, ponieważ mogą być one niebezpieczne lub 
powodować uszkodzenia produktu. 

 
6. Położenie 

 Urządzenie może być stosowane wewnątrz i na zewnątrz.  

 Produkt ulegnie uszkodzeniu nawet jeśli spadnie z niskiej wysokości. 

 Podczas instalacji kamery należy upewnić się, że światło słoneczne nie pada bezpośrednio na 
czujnik obrazu urządzenia. Prosimy postępować zgodnie z instrukcją instalacji w odpowiednim 
rozdziale niniejszego podręcznika użytkownika.  

 Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu grzejników czy kratek nawiewu ciepłego powietrza. 

 Urządzenie należy ustawiać wyłącznie w miejscach o zalecanych temperaturach pracy 
wynoszących -10° ~ 50°C. 

 
7. Bezprzewodowa transmisja danych 

Zasięg działania bezprzewodowej transmisji danych zależy od różnych czynników środowiskowych. 
Warunki lokalne w miejscu instalacji mogą mieć negatywny wpływ na zasięg. Dlatego też, jeżeli istnieje 
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bezpośrednia widoczność pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem, zasięg może wynosić 200 m, natomiast 
w budynkach zdecydowanie mniej. 
Następujące czynniki środowiskowe pogarszają zarówno zasięg, jak i szybkość klatek: maszty telefonii   
komórkowej, słupy wysokiego napięcia, linie energetyczne, sufit i ściany, urządzenia o tej samej lub  
podobnej częstotliwości radiowej.  

 
Ostrzeżenia 
 
Przed uruchomieniem urządzenia należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa 
i obsługi! 
 
1. W celu uniknięcia uszkodzeń przewodu zasilającego lub wtyczki należy postępować zgodnie 

z następującymi wskazówkami: 

 Nie wolno dowolnie modyfikować ani przerabiać przewodu zasilającego ani wtyczki. 

 Przewód zasilający należy odłączać trzymając za wtyczkę. 

 Urządzenia grzewcze należy przechowywać jak najdalej od przewodu zasilającego aby 
zapobiec stopieniu się warstwy winylowej. 

 Zasilacz kamery zewnętrznej musi być chroniony przed wilgocią. 
 

2. Należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie którejkolwiek z nich może 
spowodować porażenie prądem: 

 Nie należy otwierać głównej obudowy ani zasilacza. 

 Nie należy wkładać metalowych lub łatwopalnych przedmiotów do produktu. 

 W celu uniknięcia uszkodzeń podczas burzy z piorunami należy stosować ochronę 
przeciwprzepięciową. 

 
3. Nie należy używać produktu kiedy jest niesprawny. W przypadku kontynuowania korzystania z wadliwego 

produktu, można doprowadzić do jego poważnego uszkodzenia. Należy skontaktować się z lokalnym 
dystrybutorem produktu jeżeli produkt jest niesprawny. 

 
 

 
Podczas instalacji w istniejącym systemie monitoringu należy upewnić się, że wszystkie 
urządzenia są odłączone od obwodu niskiego napięcia i obwodu napięcia zasilania. 

 
W razie wątpliwości należy pozwolić profesjonalnemu elektrykowi zamontować, zainstalować i 
okablować urządzenie. Niewłaściwe podpięcie do sieci stanowi zagrożenie dla użytkownika i 
innych osób. 
Należy okablować cały system upewniając się, że sieć zasilająca i obwód niskiego napięcia 
pozostaną rozdzielone i nie zetkną się ze sobą przy normalnym użytkowaniu lub w wyniku 
awarii. 

 
 
Należy unikać korzystania z urządzenia w następujących niesprzyjających warunkach otoczenia:  
 

 wilgoć lub nadmierna wilgotność powietrza 

 ekstremalnie niska lub wysoka temperatura 

 bezpośrednie światło słoneczne 

 kurz lub gazy palne, opary lub rozpuszczalniki  

 silne wibracje 

 silne pola magnetyczne, jak np. w pobliżu maszyn i urządzeń lub głośników 

 kamera nie może być skierowana w stronę słońca, ponieważ może to zniszczyć czujnik 

 kamera nie może być instalowana na niestabilnych powierzchniach 
 
 
Rozpakowywanie 

 
Prosimy o najwyższą ostrożność podczas rozpakowywania urządzenia. 

 

W przypadku zauważenia jakiegokolwiek uszkodzenia oryginalnego opakowania, prosimy 
najpierw sprawdzić urządzenie. 
Jeżeli urządzenie jest uszkodzone, prosimy o kontakt z lokalnym dealerem. 
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1. Przeznaczenie 

 
Monitor 2,4 GHz i bezprzewodowa kamera zewnętrzna IR z czujnikiem PIR mogą być używane do łatwej 
bezprzewodowej transmisji danych i wyświetlania sygnałów wideo, począwszy od średnich aż do dalekich 
odległości.  
Bezprzewodowa transmisja sygnału jest nieoceniona wszędzie tam, gdzie nie można położyć kabli: 
kamera ta przekazuje sygnał wideo do bezprzewodowego monitora bez konieczności użycia przewodów. 
Dzięki konwersji na sygnały cyfrowe można uniknąć zakłóceń. 
Gdy tylko czujnik PIR wychwyci ruch, kamera rozpoczyna zapis na karcie SD. Istnieje możliwość 
podłączenia aż 4 kamer (TVCC40005) do monitora i obserwowania czterech obrazów. 

 
Szczegółowy opis funkcji można znaleźć w rozdziale 3 (“Opis i funkcje”). 

 

2. Zakres dostawy 

 

 
 

monitor 3,5" TFT 
1 bezprzewodowa kamera zewnętrzna IR    

2,4 GHz, w tym materiał do montażu 
i instalacji kamery 

 

 

 

karta 2 GB SD 
2 zasilacze, w tym EU,  

złącza AU i UK  
5 V DC/1 A 

 

 

kabel AV 1 antena 

 

3. Właściwości i funkcje 

 

 Kompletny zestaw składa się z monitora 3,5" TFT oraz bezprzewodowej kamery zewnętrznej IR, 2,4 

GHz 

 Kompaktowa kamera zewnętrzna IP66 o rozdzielczości 400 TVL z oświetlaczem podczerwieni dla 

pracy w warunkach nocnych 

 Kolorowy wyświetlacz 3,5" TFT z wbudowanym głośnikiem 

 Cyfrowo kodowany przekaz audio-wideo 

 Intuicyjne OSD (menu na ekranie) 
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4. Opis urządzenia 

4.1 Przód monitora 

 

 
 
     
 

 

 Wyświetlacz stanu baterii 

Wskazuje poziom naładowania baterii 
Czerwony: Niski stan baterii 
Zielony: Ładowanie 
Nie świeci: Bateria w pełni naładowana 

 Dioda zasilania LED 
Wyświetlanie stanu urządzenia 
Niebieski: Urządzenie włączone  
Nie świeci: Urządzenie wyłączone  

 
 ▲ 
CH + 

Podgląd na żywo: zmiana kanału  
W menu: zmiana pozycji menu  

 
◄ 
Vol+ 

Podgląd na żywo: zwiększenie głośności  
W menu: zmiana pozycji menu  

 ►  
Vol- 

Podgląd na żywo: zmniejszenie głośności  
W menu: zmiana pozycji menu  

 
CH - 
▼ 

Podgląd na żywo: zmiana kanału  
W menu: zmiana pozycji menu  

 Przycisk OK 
Podgląd na żywo: otwieranie listy zarejestrowanych 
zdarzeń  
W menu: zatwierdzanie ustawień i zmian  

 Rec/Del 
Podgląd na żywo: rozpoczęcie/zatrzymanie nagrywania  
W menu: usunięcie nagrania  
Możliwe tylko z kartą SD! 

 Menu/ESC 

Podgląd na żywo: otwarcie/wyjście z menu  
W menu: wyjście z podmenu  
System automatycznie wychodzi z menu po czasie 
oczekiwania wynoszącym jedną minutę. 
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4.2 Tył monitora 

 

 
 
 

 
4.3 Złącza monitora 

 

 

 
 
       
 
 

 

 

 Antena 

 Statyw 

 Źródło zasilania 5 V DC/1 A (DC, 14,5x4,8 mm) 

 Wyjście AV 
Wyjście do podłączenia monitora, należy użyć dostarczonego 
kabla AV 

 Miejsce na kartę SD Miejsce na włożenie karty SD o pojemności do 32 GB 

 Wyłącznik zasilania Włączanie i wyłączanie monitora 
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4.4 Opis kamery 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

4.5 Złącza kablowe 

 

 

 

 

 

 

 
Aby podłączyć wtyczkę wideo RCA do wejścia BNC na monitorze lub rejestratorze, należy przyłączyć złącze 
BNC-RCA do żółtej wtyczki RCA. 

 

 Antena 

 Czujnik światła 

 Obiektyw stały 

 Power LED 

 LINK LED 

 IR LED 

 Czujnik PIR 

 Uchwyt mocowania kamery 

 Przycisk  Pairing (Parowanie) 

 Złącze dla źródła zasilania 
5 V DC/1 A 

 Żółta wtyczka RCA (wideo) Złącze do przekazu sygnału wideo 

 Biała wtyczka RCA (audio) Złącze do przekazu sygnału audio 

 Wtyczka typu jack Należy podłączyć do monitora 
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5. Instalacja 

5.1 Łączenie kamery z monitorem 

 
Aby podłączyć kamerę do monitora należy postępować w następujący sposób: 
 

1. Należy podłączyć zasilacz do kamer i monitora 

2. W menu “Camera Setup -> Pairing” monitora TFT należy wybrać kamerę, z której chcemy korzystać 

(1-4) i zatwierdzić wybór przyciskając OK. System uruchomi 60-sekundowe odliczanie.  

3. W ciągu tych 60 sekund należy wcisnąć i trzymać przycisk PAIRING na kablu kamery do momentu aż 

zielona dioda LINK LED z przodu kamery zacznie migać. 

1.  Przy właściwym połączeniu dioda LINK LED świeci nieprzerwanie, a monitor przechodzi w tryb podglądu 

na żywo. 

 

 

 

 

 
5.2 Instalowanie kamery 

 
Należy wybrać odpowiednie miejsce instalacji kamery za pomocą uchwytu. Należy zaznaczyć na podstawie  

otwory do wywiercenia i wstępnie je wywiercić, a następnie włożyć dostarczone kołki rozporowe i 
przymocować uchwyt wkrętami.  
 

 
 
 
 

 
 

Można teraz obracać uchwyt do kąta 90° w celu ustawienia go w pożądanej pozycji. Należy poluzować 
śrubę z boku i ustawić uchwyt pod żądanym kątem. Następnie należy dokręcić śrubę. 

 

 
 

 

Ostrzeżenie: 
Prosimy pamiętać, że proces podłączenia może trwać do 60 sekund. 

 

Ostrzeżenie: 
Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że w wybranej lokalizacji bezprzewodowa 
transmisja danych ma zasięg. 
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Następnie należy przykręcić kamerę do uchwytu oraz połączyć zasilacz z kamerą. 
 

 

 
 
 

5.3 Instalowanie monitora 
 

Zainstalowana bateria daje możliwość swobodnego korzystania z monitora TFT w każdej sytuacji.  
Kiedy dioda LED baterii zaświeci się na czwerwono oznacza to, że bateria wymaga ładowania. Należy 
upewnić się, że bateria jest zawsze wystarczająco naładowana, aby zagwarantować nagrywanie bez 
utraty jakości. 

 
 

Do użycia, należy rozłożyć podstawę i umieścić monitor w pożądanym miejscu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ostrzeżenie: 
Do instalacji należy używać wyłącznie dostarczonej anteny. 

 

Ostrzeżenie: 
Należy pamiętać aby przed pierwszym użyciem BEZ zewnętrznego źródła zasilania dokonać 
ładowania baterii monitora co najmniej przez 8 godzin.  
Czas pracy na baterii wynosi ok. 3,5 godziny. 
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Aby wyświetlić obraz z monitora na innym urządzeniu, należy postępować następująco: 

 
1. Podłączyć wtyczkę typu jack do wyjścia AV OUT monitora.  

2. Podłączyć wtyczkę RCA do monitora, tak jak pokazano na rysunku. 

 
 
 

6. Obsługa 

 

Aby włączyć/wyłączyć monitor, należy nacisnąć i trzymać przycisk zasilania przez co najmniej 2 sekundy. 

Przy każdym uruchomieniu monitor przełącza się w tryb podglądu na żywo i wybiera ostatni widok, jaki 
został ustawiony. 

Jeżeli wyświetla się ikona , znaczy to, że monitor poprawnie odczytał kartę SD i pracuje normalnie.  

 
 

6.1 Podgląd na żywo 

 
 

   
      

         
         

 
         
         

 
         
         
   01:12:45  2011  05  01 
      14:30:11 
       

 

 
Wyświetlacz siły sygnału 

 Wyświetlacz numeru kanału 

 Wyświetlacz nagrywania: miga podczas nagrywania 

 
Nagrywanie z detekcją ruchu włączone 
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6.2 Menu główne 

 
Należy wcisnąć MENU aby otworzyć menu główne. Można używać przycisków ze strzałkami do zmian 
pozycji menu.  
Można wybrać spośród następujących funkcji: 
 

 
Ustawienia kamery: 
 
Camera on/off = pokazywanie/ukrywanie kamery 
Camera Brightness = jasność kamery 
Pairing = dodawanie kamery 
Resolution = rozdzielczość obrazu 
 

 
 
Ustawienia rejestratora: 
 
Alarm Period = czas trwania alarmu w przypadku wykrycia 
ruchu 
Motion Detection = wykrywanie ruchu 
SD Card Overwrite = bufor cykliczny karty SD 
 
 
 

 
Alarm z detekcją ruchu włączony 

  
Brak karty SD 

Full SD Karta SD pełna 

Err SD Nie rozpoznano karty SD 

 
Zablokowana karta SD 

 
Po zapełnieniu karty SD dane na niej zostają nadpisane 

 
Wyświetlacz karty SD 

 Pojemność karty SD 

 
Wyświetlacz zasilania 

 Wyświetlacz jasności kamery 

01:12:45 Czas nagrywania 

2011 05 01 
14:30:11 

Wyświetlacz daty/czasu 

 
Uwaga: 

Ikony znikają automatycznie po dziesięciu sekundach wyświetlania. 
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Lista zarejestrowanych zdarzeń: 
 
Nagrania są przechowywane w podfolderach, których nazwy 
pochodzą od daty nagrania.  
Nagrania są przechowywane w postaci pojedynczych plików, 
których nazwa pochodzi od czasu nagrania. 
 

 
 

 
Ustawienia systemu: 
Quad Display = widok poczwórny 
Scan Period = wyświetlacz czasu przełączania sekwencji 
Time setting = ustawienia daty/czasu 
SD Card Format = formatowanie karty SD 
Power Saving = tryb oszczędzania energii 
TV-Format = rozdzielczość wyjścia TV 
Set to factory Default = przywracanie domyślnych ustawień 
fabrycznych 
System Version = wersja oprogramowania monitora i kamery 

 
 
 

6.3 Ustawienia kamery 

 

Camera on/off = pokazywanie/ukrywanie kamery 
 

 

Należy używać przycisków ◄► do wyboru 
kamery. Należy nacisnąć OK, aby przełączać 
pozycje pomiędzy ON i OFF. 
W przypadku ustawienia kamery w pozycji OFF, 
nie będzie ona dłużej widoczna. 

Camera Brightness = jasność kamery 
 

Należy używać przycisków◄► do wybierania 
żądanej kamery i zatwierdzić przyciskając OK. 
Na pasku wyboru widoczny jest obrazek 
odpowiedniej kamery z opcjami 0-9. Należy 
używać przycisków ◄► do zmiany ustawień i 
zatwierdzić przyciskając OK. 



  

15 

 

 
 
 
6.4 Ustawienia nagrywania 

 

Alarm Period = 
czas trwania alarmu w przypadku wykrycia 

ruchu 
 

 

Należy używać przycisków ◄► do wyboru 
żądanego czasu trwania alarmu.  
Można wybrać spośród OFF/5 sec/10 sec/15 
sec. Należy zatwierdzić wybraną opcję 
przyciskając OK. 
Czas trwania alarmu jest domyślnie ustawiony 
na 5 sekund. 
Należy wcisnąć jakikolwiek przycisk, aby 
wyłączyć uruchomiony alarm. 

 

Pairing = dodawanie kamery  
 

 

Należy używać przycisków◄► do wybierania 
żądanej kamery i zatwierdzić przyciskając OK. 
System uruchamia 60-sekundowe odliczanie. 
W ciągu tych 60 sekund należy wcisnąć i 
trzymać przycisk PAIRING na kablu kamery do 
momentu aż zielona dioda LINK LED z przodu 
kamery zacznie migać. 
Kiedy uda się połączyć, dioda LINK LED na 
kamerze świeci się nieprzerwanie, a monitor 
przełącza się w tryb podglądu na żywo. 

Resolution = rozdzielczość obrazu 
 

 

Należy używać przycisków ◄► do wyboru 
rozdzielczości między  
640x480 a 320x240. Należy zatwierdzić wejście 
przyciskając OK. 
 
Należy pamiętać, że czas nagrywania zmienia 
się w zależności od rozdzielczości. 
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Motion Detection =  
czas nagrywania z detekcją ruchu 

 

Należy używać przycisków ◄► do wyboru 
czasu nagrywania z detekcją ruchu. 
Można wybrać spośród OFF/5 sec/10 sec/15 
sec. 
Należy zatwierdzić wejście przyciskając OK. 
Czas nagrywania jest domyślnie ustawiony na 5 
sekund. 
Funkcja detekcji ruchu jest dezaktywowana na 5 
sekund po alarmie. 

SD Card Overwrite = bufor cykliczny karty SD 
 

 

Należy używać przycisków ◄► do włączania 
(ON) lub wyłączania (OFF) bufora cyklicznego 
karty SD. 
Należy zatwierdzić wybraną opcję przyciskając 
OK.  
Bufor cykliczny jest domyślnie włączony. 
Ostrzeżenie: 
Kiedy pamięć zapełni się, monitor 
kontynuuje nagrywanie, usuwając najstarsze 
nagrania na karcie SD. 
Wyświetlacz pojemności karty SD miga na 
czerwono pokazując wartość 0.0 G. 

 
6.5 Lista zarejestrowanych zdarzeń 

 

Event List = lista zarejestrowanych zdarzeń 
 

 

Należy używać przycisków ze strzałkami do 
nawigacji między folderami. Należy wcisnąć OK, 
aby wybrać żądany folder.  
W podfolderze należy wybrać stosowny plik 
nagrania i odtworzyć go przyciskając OK.  
Należy nacisnąć ▲ lub ▼, aby przewinąć do 
przodu lub do tyłu z prędkością 2×/4×/8×/16×. 
 
Należy zauważyć, że maksymalny czas 
nagrywania dla nagrywania ręcznego wynosi 10 
minut. Po tym czasie tworzony jest nowy plik. 
 

Usuwanie plików 
 

 

Należy wcisnąć przycisk DEL, aby wejść w tryb 
usuwania. 
Bieżący plik lub folder miga. Można używać 
przycisków ◄► do wyboru wszystkich lub 
pojedynczego pliku. 
Należy wcisnąć OK, aby zatwierdzić wybór. 
 

Należy wybrać , aby usunąć wybór.  

Aby anulować usuwanie, należy wybrać  . 
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6.6 Ustawienia systemu 

 

Quad Display = widok poczwórny 
 

 

Należy używać przycisków ◄► w celu 
włączenia (ON) lub wyłączenia (off) widoku 
Quad (podział na ekranu na cztery części). 
Aby uruchomić tryb Quad, wszystkie kamery 
muszą być włączone. 
 
W trybie widoku Quad można używać 
przycisków ze strzałkami do przełączenia 
bezpośrednio na widok pełnoekranowy dla 
poszczególnych kamer. 
▲ = kamera1;  
▼ = kamera2;  
◄ = kamera3;  
► = kamera4 
 
Należy pamiętać, że ukryte kamery nie są 
pokazywane w widoku Quad. 
 
Ostrzeżenie: 
Nagrywany jest tylko obraz kanału 
wyświetlanego. 
Aby nagrywać obrazy ze wszystkich 4 kamer 
wykorzystując funkcję wykrywania ruchu, 
funkcja widoku Quad musi być włączona. 

Scan Period = wyświetlacz czasu przełączania 
sekwencji 

 

 

Tutaj można zdefiniować wyświetlacz czasu 
przełączania sekwencji. Należy używać 
przycisków ◄► do wyboru pomiędzy OFF/5 
sec/10 sec/15 sec. 
W przypadku niekorzystania z kamer należy je 
ukryć, aby wyświetlany był wyłącznie używany 
kanał. 
Aby wyłączyć wyświetlanie sekwencji, należy 
wcisnąć przycisk CH+/CH. Chcąc rozpocząć 
ręczne nagrywanie, należy wcisnąć przycisk 
REC. 
 
Ostrzeżenie: 
Należy pamiętać, że funkcja detekcji ruchu 
jest aktywowana wyłącznie dla obecnie 
wyświetlanego kanału. 

Time Setting = ustawienia daty/czasu 
 

 

Należy wcisnąć przycisk ►, aby wybrać 
rok/miesiąc/dzień/godziny/minuty. 
Należy używać przycisków ▲▼ do zmiany 
wartości. Należy zatwierdzić wejście 
przyciskając OK. 
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SD Card Format = formatowanie karty SD 
 

 

Można używać tej funkcji do formatowania karty 
SD. System wyświetla obecnie dostępną pamięć 
(Free) oraz całkowitą pamięć (Total). 
Należy wcisnąć OK, aby rozpocząć 
formatowanie. Aby zatwierdzić wybór, należy 

wcisnąć , a żeby anulować operację, należy 

wcisnąć  . 
 
Ostrzeżenie: 
Kartę SD przed użyciem jej po raz pierwszy 
należy sformatować. 

Power Saving = tryb oszczędzania energii 
 

 

Należy używać przycisków ◄► w celu 
włączenia (ON) lub wyłączenia (OFF) trybu 
oszczędzania energii.  
Funkcja ta jest domyślnie włączona. 
Funkcja ta przełącza ekran w tryb czuwania po 
dwóch minutach. Głośniki w dalszym ciągu 
pracują na takim samym poziomie głośności. 
Należy wcisnąć jakikolwiek przycisk, aby wyjść z 
trybu oszczędzania energii. 

TV-Format = rozdzielczość wyjścia TV 
 

 

Należy używać przycisków ◄► do wyboru 
żądanego formatu TV.  
Można wybrać między NTSC a PAL. Należy 
zatwierdzić wejście przyciskając OK. 
 
Należy zauważyć, że wybrany format może 
wpływać na rozdzielczość. 

Set to Factory Default = przywracanie 
domyślnych ustawień fabrycznych 

 

 

Należy nacisnąć OK, aby przywrócić ustawienia 
fabryczne. 

Aby zatwierdzić wybór, należy nacisnąć , a 

żeby anulować operację, należy nacisnąć . 
 
Uwaga:  
Należy pamiętać, że ta operacja nie 
powoduje sformatowania karty SD. 
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System Version = 
wersja oprogramowania monitora i kamery 

 

 

Funkcja ta pokazuje wersje oprogramowania 
monitora i wszystkich podłączonych kamer. 

 

 

7. Konserwacja i czyszczenie  

7.1 Konserwacja 

 
Należy regularnie kontrolować stan fizyczny produktu, np. sprawdzać, czy nie ma uszkodzeń obudowy. 

 
Jeżeli powstanie obawa, że nie można zagwarantować bezpiecznego działania urządzenia, należy 
odłączyć produkt i uniemożliwić jego przypadkowe włączenie. 

  
Można przyjąć, że bezpieczne działanie urządzenia jest niemożliwe, gdy: 
 

 na urządzeniu widoczne są uszkodzenia, 

 urządzenie przestało funkcjonować  
 

 

Uwaga: 

Niniejszy produkt nie wymaga konserwacji. Wewnątrz produktu nie ma części, które można 
sprawdzić albo naprawić, więc nigdy nie należy go otwierać. 

 

7.2 Czyszczenie 

 
Produkt należy przecierać czystą, suchą szmatką. Jeżeli urządzenie jest bardzo brudne, można zwilżyć 
szmatkę zanurzająć ją w letniej wodzie. 

 

 

Należy upewnić się, że żadne płyny nie przedostają się do urządzenia, gdyż może ono wtedy 
ulec zniszczeniu. Nigdy nie należy stosować chemicznych środków czyszczących, ponieważ 
mogłyby uszkodzić powierzchnię urządzenia. 

 

 

8. Pozbywanie się produktu 

 

 

Urządzenia z takim oznaczeniem nie powinny być wyrzucane wraz z innymi odpadami 
gospodarstwa domowego. Należy pozbyć się produktu pod koniec jego żywotności, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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9. Dane techniczne 

 

Numer modelu 
TVAC15000 

Kamera 

Częstotliwość 2,4 GHz 

Modulacja GFSK 

Moc transmisji 16 dBm 

Czułość -82 dBm 

Linie TV 400 TVL 

Czujnik obrazu 1/4" CMOS 

Rozdzielczość 640×480 pikseli (VGA) 

Liczba diod IR LED 27 diod IR LED 

Obiektyw 3,6 mm 

Kąt widzenia 56° (H)/43° (V) 

Kąt widzenia czujnika PIR 60° (H)/50° (V) 

Zasięg czujnika PIR Maks. 5 m 

Zasięg działania oświetlacza 
podczerwieni 

ok. 10 m  

Obrotowy filtr IR Tak 

Klasa ochrony IP IP66 

Zasięg łączności 
bezprzewodowej 

ok. 100 m (brak przeszkód)* 

Źródło zasilania 5 V DC/1 A 

Pobór mocy Maks. 550 mA 

Temperatura pracy -10 °C–50 °C 

Wymiary (D × S × W) 120 × 71 × 68 (bez anteny i uchwytu) 

Waga 320 g 

 

Numer modelu TVAC15000 
monitor 3,5" TFT 

Częstotliwość 2,4 GHz 

Modulacja GFSK 

Moc transmisji 16 dBm 

Czułość -82 dBm 

Kabel przesyłowy 4 

Rozdzielczość 640×480 pikseli (VGA)/320×240 pikseli (QVGA) 

Sygnał wideo 1.0 V p-p, 75 Ohm 

Sygnał audio 1.0 V p-p, 600 Ohm 

Nośnik danych Karta SDHC, maks. 32 GB 

Wyjścia Gniazdo jack 3,5 mm (wideo) 

Zasięg łączności 
bezprzewodowej 

ok. 100 m (brak przeszkód)* 

Typ baterii 
Bateria polimerowa Li-ion, 

3,7 V/1,250 mA 

Czas pracy na baterii ok. 3,5 godziny 

Źródło zasilania 5 V DC/1 A 

Pobór mocy Maks. 650 mA 

Temperatura pracy -10 °C–50 °C 

Wymiary 130×90×27 mm 

Waga 200 g 

 
 

*Zasięg zależy od warunków otoczenia (np. maszty telefonii komórkowej, słupy wysokiego napięcia, linie 
energetyczne, sufit i ściany, itd.).  
W niesprzyjających warunkach zasięg może być znacznie ograniczony. 


