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Lietuviškai

Nešiojama vaizdo kontrolės sistema su spalviniu monitoriumi. Nuimamas monitorius su belaide jungtimi 
prie kameros bloko iki 10 m atstumu. Su SD kortele, kurioje išsaugotus vaizdo įrašus ar nuotraukas galima 
peržiūrėti monitoriuje, arba kompiuterio ar televizoriaus ekrane. Nuimamas monitorius supaprastina apžiūros 
atlikimą ypač siaurose ir nepatogiose erdvėse, taip pat kai reikia apžiūrą vykdyti ilgą laiko tarpą.

Naudojama vidinių sienelių, mašinų, elektros spintų, kanalizacijos ir kt. apžiūrai ir gedimų paieškai. Paprasta 
apžiūras vykdyti tamsoje ir nepasiekiamose vietose. Kameros galvutėje integruotas reguliuojamo stiprumo 
apšvietimas šviesos diodais. Kamera ir lankstus vamzdelis yra  nepriklausomi ir atsparūs vandeniui.

Pateikiama toks komplektas: monitorius, atminties kortelė, USB kabelis, TV kabelis, veidrodis, kablys, 
magnetinis monitoriaus maitinimo elementas su įkrovikliu ir instrukcijos. (Kameros maitinimo elementai 
nepridedami).

Monitorius   LCD  3,5”

Vamzdelis ir kameros galvutė. Ilgis mm 900

Kameros galvutė. Skersmuo  mm 9

Vamzdelis. Skersmuo  mm 8

Apsaugos klasė. Kamera ir vamzdelis. IP 67

Atminties kortelė  G 2 

Matymo kampas   ° 50

Pikseliai, viso    640x480 

Darbo temperatūra  °C -10…+50 

Maitinimo elementai   4 vnt. 1,5V, tipas AA

Ekranas. 1 paveikslas

Įjungimas / išjungimas. Ekraną ir kamerą reikia įjungti atskirai. Kameros jungiklis veikia temstant 
šviesoms. 2 paveikslas

Belaidžio ekrano montavimas. 3 paveikslas

Lankstaus kameros manipuliatoriaus montavimas. 4 paveikslas

Priedų, kablio, veidrodžio, magneto montavimas. 5 paveikslas

Kameros maitinimo elementų įdėjimas. 6 paveikslas

Ekrano akumuliatoriaus įkrovimas. Darbo laikas 2 val., įkrovimo laikas 4 val. 7 paveikslas

SD kortelės įdėjimas. Ekrane pasirodo SD piktograma. 8 paveikslas

Vaizdo įrašymas. Paspauskite mygtuką „VIDEO”. Ekrane pasirodo vaizdo įrašymo piktograma. Dar kartą 
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paspauskite įrašymui sustabdyti. 

Fotografavimas. Paspauskite kameros mygtuką. krane pasirodo kameros piktograma. 

Įrašo atkūrimas kameros monitoriuje. Paspauskite mygtuką „MENU” ir pasirinkite „EVENT 
PLAYBACK”, po to paspauskite įrašo atkūrimo mygtuką („Play”). 
Įrašo atkūrimas kompiuteryje. USB kabeliu sujunkite  monitorių (USB jungtis) ir kompiuterį. Kompiuteris 
automatiškai aptinka naują įrenginį. 
Įrašo atkūrimas televizoriaus monitoriuje. Vaizdo kabeliu sujunkite  monitorių („Video Out” jungtis) ir 
televizorių.  Paspauskite ◄ ar ► ir „OK” norimam vaizdo įrašui ar nuotraukai pasirinkti. 

Vaizdo įrašo ar nuotraukos šalinimas. Paspauskite ◄ ar ► ir „OK”, po to spustelėkite mygtuką „Delete”. 

Parametrų nustatymas. Paspauskite mygtuką „MENU”. Pasirinkite kalbą, vaizdo sistemą, datą ir laiką. 
Atsižvelkite į ekrane pateikiamas instrukcijas. Naudokitės ◄ ar ► ir „OK” mygtukais.

Techninė priežiūra. Atsparus vandeniui yra tik kameros manipuliatorius. Kitas dalis valykite sausa šluoste. 
Saugokite nuo smūgių, numetimo ar pan. Pakeiskite maitinimo elementus, kai pasirodo maitinimo elemento 
piktograma. Išimkite maitinimo elementus, jei kamera nenaudojama ilgesnį laiką.

Lietuviškai


	Camera 3.5 19011 1
	Camera 3.5 19011 2
	Camera 3.5 19011 28
	Camera 3.5 19011 29
	Camera 3.5 19011 3

