KV-700Z – Barevná kamera za zrcadlem
Uživatelská příručka – verze 25.4.2014

Technické parametry:
•
•
•
•
•
•
•

Napájení: DC 12V / 200mA (DC konektor)
Rozlišení 700 TVL
Úhel záběru cca: 90°
Videovýstup: 1V p-p, kompozitní (BNC)
Rozměry cca 55 x 90mm
Provozní teplota 0°C až +35°C
Obsah balení: kamera, návod.

Kameru nainstalujte na vhodné místo do interiéru např. pomocí závitů na držák. Kamera by neměla mířit do ostrého zdroje světla.
Připojte napájení 12V DC / 200mA (stabilizovaný zdroj). Konektor má kladný pól + na středním kontaktu. BNC konektor slouží pro
připojení např. k LCD monitoru, TV či záznamovému zařízení DVR s kompozitním vstupem.

Vyvarujte se instalaci v prostorech s častou změnou sálajících teplot, v prostoru s chemikáliemi, výbušninami, hořlavinami, výpary.
Při zapojování dbejte obecných zásad pro práci s elektronikou. Vyvarujte se statické elektřině, zkratům, přepólování, porušení kabelů
atd. Případně přenechejte instalaci kvalifikované osobě.
Po ukončení životnosti ekologicky zlikvidujte dle místních zvyklostí a předpisů (odevzdejte do sběrného dvora s elektroodpadem
nebo vraťte dodavateli. Zařízení sami neopravujte ani nerozebírejte.
Prodejce: FLAJZAR, s.r.o., Lidéřovice č.p. 151, 696 61 Vnorovy (okres Hodonín)
tel.: +420 518 628 596, e-mail: flajzar@flajzar.cz
Kompletní nabídku najdete na internetu, na stránkách: www.flajzar.cz
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