
Bezprzewodowy system monitoringu z 2 kamerami IR VisorTech (PX3716)
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• Monitor

• Antena radiowa

• Podstawa monitora

• Zasilacz 12 V

• Kabel AV

• Kamera (IP55)

• Podstawa kamery

• Instrukcja obsługi.

Dodatkowo potrzebne: karta SD (max. 32 GB).

WSKAZÓWKA

Do monitora można podłączyć maksymalnie 4 kamery.

Dane techniczne monitora

• Wyświetlacz: 17,8 cm / 7 cali TFT-LCD

• Proporcje obrazu: 16: 9

• Rozdzielczość zdjęć: 480 × 234

• Obszar aktywny: 154,08 x 86,58 mm

• Podświetlenie: LED

• Napięcie zasilania: 100-240 V, 50-60 Hz, 12 V / 1200 mA

• Temperatura pracy: od 0 do 40 ° C

• Karta SD: maks. 32 GB

• Format zapisu obrazu: QVGA / VGA

• Liczba klatek na sekundę: 9 fps (320 × 240 pikseli, QVGA), 25fps (320 × 240 pikseli, 

QVGA)

• Kompresja obrazu: MJPEG

• Format wideo: AVI
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• Format nagrywania: wideo / zdjęcia

• Kanały: 1-4

• Czas nagrania: 24 godziny

• Wyjście wideo: PAL / NTSC

• Wilgotność podczas pracy: maks. 85%

• Wymiary (W x H x D): 200 x 140 x 30 mm

• Waga: 650 g.

Dane techniczne kamery

• Czujnik kamery: ¼ cala CMOS kolor

• Rozdzielczość obrazu: pojedynczy tryb zdjęć: 640 x 480 pikseli, tryb poczwórny: 320 x 240 

pikseli

• Rozdzielczość w poziomie: 380 linii TV

• Długość ogniskowej obiektywu: 6 mm

• Odległość: 5 – 8 m

• Diody LED podczerwieni: 24, do 12 m widzenia w nocy

• Regulacja naświetlenia: automatyczna

• Zakres częstotliwości: 2,4 GHz

• Zasięg radiowy: max. 100 m

• Ochrona: IP55

• Temperatura pracy: 0ºC do 40ºC

• Wilgotność pracy: max. 85 %

• Zasilanie: 100 – 240 V, 50/60 Hz, 12 V

• Wymiary (S x W x G): 110 x 150 x 75 mm (z podstawą)

• Waga: 350 g.
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Szczegóły produktu

Monitor

1. Wyświetlacz LCD

2. Antena

3. Gniazdo na kartę SD

4. Podłączenie AV

5. Złącze mini USB

6. Podłączenie do sieci

7. Mikrofon

8. TALK przycisk mówienia

9. Przycisk nawigacyjny

10. ► przycisk nawigacyjny

11. ▼ przycisk nawigacyjny

12. MENU

13. ENTER

14. ◄ przycisk nawigacyjny

Kamera

1. Antena

2. Obudowa z ochroną przed deszczem

3. Diody LED podczerwieni

4. Obiektyw kamery

5. Czujnik CDS

6. Podstawa

7. Kabel kamery

8. Mikrofon

9. Głośnik

10. Przycisk parowania
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Przyciski i funkcje na monitorze

Przycisk rozmowy TALK Zarówno  monitor  jak  i  kamera  posiadają  mikrofon
i głośnik.  Naciskając  ten  przycisk,  można  mówić  od
monitora przez kamerę.

Przyciski nawigacyjne ▲ ▼ Te przyciski  służą  do nawigacji.  Podczas  odtwarzania
nagrania,  można  przeskakiwać  między  ujęciami.
Naciskając krótko można także przełączać się pomiędzy
kanałami kamer.

Przycisk ENTER Przyciskiem tym potwierdzisz  wybór  i  przejdziesz  do
podmenu.  Podczas  odtwarzania  nagrania,  przycisk ten
działa  jako  przycisk  Play  /  Pause.  Dioda  LED  na
przycisku ENTER świeci się na niebiesko.

Przyciski nawigacyjne ◄► Regulacja  głośności.  Za  pomocą  tych  przycisków
możesz nawigować w menu.

Przycisk MENU Tutaj  możesz  wywołać  różne  pozycje  menu:
konfiguracja  kamery,  ustawienia  nagrywania,
konfiguracji systemu, lista zdarzeń.

Uruchomienie

1. Otwórz boczną śrubę na podstawce monitora i dostosuj płytę śrubową pionowo.

2. Przymocuj za pomocą pionowej śruby monitor na płycie.

3. Ustaw za pomocą bocznej śruby odpowiednie nachylenie monitora i dokręć śrubę mocno.

4. Podłącz antenę do monitora i umieść monitor w dogodnym miejscu.

5. Podłącz monitor za pomocą dołączonego zasilacza do sieci elektrycznej. Monitor włączy się

automatycznie.

Wkładanie karty SD do monitora

Potrzebujesz karty SD (max. 32 GB), aby zapisywać nagrania z kamery.

• Włóż kartę SD do gniazda na karty SD w monitorze. Upewnij się, że karta została włożona

prawidłowo.

• Wciśnij kartę do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie. Nie należy używać zbyt dużej siły.

WSKAZÓWKA

Aby obejrzeć nagrania na komputerze, wyjmij kartę SD z monitora i włóż ją do

czytnika kart SD. Podłącz czytnik kart SD do komputera.
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Podłączanie (parowanie) kamer z monitorem LCD

Zanim będzie można nagrywać, należy połączyć ze sobą (sparować) monitor i kamerę/y.

WSKAZÓWKA

Upewnij się, że monitor i kamera znajdują się w odległości nie większej niż

40 m.

• Naciśnij przycisk Menu.

• Następnie przejdź za pomocą przycisków ◄ lub ► do ustawień kamery (Kamera-Setup).

• Naciśnij przycisk Enter.

• Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aż na wyświetlaczu pojawi się Kopplung (połączenie).

• Wybierz za pomocą przycisków ◄ i ► odpowiednią kamerę.

• Naciśnij przycisk Enter.

• Pojawi się komunikat „Please Press Pair Key on Camera side“ (naciśnij przycisk parowania

na kamerze)  i włącza się licznik 30 sekund. Masz w tej chwili 30 sekund na podłączenie

kamery do monitora.

• Aby to zrobić,  naciśnij  i  zwolnij  przycisk parowania na tylnej stronie kamery, która ma

zostać podłączona.

• Powtórz  proces  podłączenia  dla  każdej  dodatkowej  kamery,  którą  chcesz  podłączyć  do

monitora. Wybierz dla każdej kamery własny kanał.

• Możesz powrócić do poprzedniego menu, naciskając przycisk Menu.

Podłączanie monitora do telewizora

• Podłącz monitor za pomocą dołączonego kabla AV.

• Podłącz kabel wideo (żółty) do wejścia wideo monitora.

• Podłącz kabel audio (biały) do wejścia audio monitora.

• Naciśnij przycisk AV na monitorze.

• Nastaw telewizor na odpowiedni kanał, aby odbierać obraz z monitora.

Ustawienia

Naciśnij  przycisk  Menu  na  monitorze.  Aby  poruszać  się  pomiędzy  poszczególnymi  opcjami

ustawień, naciśnij przycisk ► i ◄.
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Ustawienia kamery

• Wybierz za pomocą przycisków ► i ◄ ustawienia opcji Kamera-Setup.

• Naciśnij przycisk Enter.

WSKAZÓWKA

Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk Enter.

Przycisk Funkcja

► i ◄ Przełączanie pomiędzy podłączonymi kamerami
(max. 4).

▲ i ▼ Przełączanie  między  pozycjami  menu:
ustawienia  kamery  (Kamera-Einstellung),
rozdzielczość  (Auflösung),  jakość  obrazu
(Bildqualität),  aktywowanie  kamery  (Kamera
aktiviert) i połączenie (Kopplung). Aby przejść
do podmenu, naciśnij przycisk Enter.

Ustawienia kamery (Kamera-Einstellung) Regulacja  jasności  i  kontrastu:  Aby zwiększyć
lub zmniejszyć wartość, naciśnij przycisk ► lub
◄.

Rozdzielczość (Auflösung) VGA,  QVGA,  ZOOM:  Aby  przełączać  się
pomiędzy  różnymi  opcjami  ustawień,  naciśnij
przycisk ► lub ◄.

Jakość obrazu (Bildqualität) Wysoka  (hoch),  normalna  (normal),  niska
(geirng): Aby przełączać się pomiędzy różnymi
opcjami ustawień, naciśnij przycisk ► lub ◄.

Aktywność kamery (Kamera aktiviert) Każdą  aktywną  kamerę  sygnalizuje  symbol
„oka”.

Połączenie (Kopplung) Po  wybraniu  odpowiedniej  kamery,  naciśnij
przycisk  Enter.  Aby  podłączyć  kamerę  do
monitora,  naciśnij  w ciągu 30 sekund przycisk
parowania na tylnej stronie kamery.
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Ustawienia nagrywania 

• Wybierz za pomocą przycisków ► i ◄ ustawienia opcji Rekorder-Setup.

• Naciśnij przycisk Enter.

WSKAZÓWKA

Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk Enter.

Przycisk Funkcja

► i ◄ Przełączanie pomiędzy podłączonymi kamerami
(max. 4).

▲ i ▼ Przełączanie między pozycjami menu: detekcja
ruchu  (Bewegungserkennung),  typ  nagrywania
(Aufnahmetyp),  nadpisywanie  (Aufnahme
überschreiben),  nagrywanie  czasowe
(Aufzeichnungszeit planen), formatowanie karty
(Karte formatieren).

Wykrywanie ruchu (Bewegungserkennung) Aktywna  kamera  jest  oznaczona  symbolem
„ruchu”.  Po  wykryciu  ruchu,  w  zależności  od
wybranego typu nagrywania,  zostanie  zapisane
na  karcie  SD  albo  zdjęcie  (format  JPG)  lub
3 minutowe wideo (AVI).  Aby uzyskać  dostęp
do poszczególnych kamer, naciśnij ► lub ◄.

Typ nagrywania (Aufnahmetyp) Film,  zdjęcie:  Aby  przełączać  się  między
różnymi opcjami ustawień, naciśnij ► lub ◄.

Nadpisywanie (Aufnahme überschreiben) Jeśli  nagrania  mają  być  nadpisywane,  wybierz
An. Aby uniknąć nadpisywania, wybierz Aus.

Harmonogram czasu nagrywania 
(Aufzeichnungszeit planen)

Start  hh:mm,  Stop  hh:mm,  AUS:  Naciśnij
klawisz  Enter,  aby  przejść  do  ustawiania
godziny  rozpoczęcia.  Za  pomocą  ▲ lub  ▼
ustaw godzinę  rozpoczęcia.  Naciskając  ►
przełączasz  się  do  minut  rozpoczęcia/  godziny
zakończenia/ minut zakończenia lub OFF. 

Formatowanie karty (Karte formatieren) Naciśnij przycisk Enter, aby sformatować kartę
pamięci SD. Należy pamiętać, że wszystkie dane
zostaną trwale usunięte.
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Konfiguracja systemu

• Wybierz za pomocą przycisków ► i ◄ ustawienia opcji System-Setup.

• Naciśnij przycisk Enter.

WSKAZÓWKA

Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk Enter.

Przycisk Funkcja

► i ◄ Nawigacja  do  ustawiania  wartości  w  pozycji
podmenu

▲ i ▼ Przełączanie  między  pozycjami  menu:  tryb
podglądu  (Vorschau-Modus),  zegar  (Uhr),
system TV (TV-System),  ustawienia  fabryczne
(Werkseinstellungen), wersja (Version).

Tryb podglądu (Vorschau-Modus) Przełączanie pomiędzy:  Einzel (widok z jednej
aktywnej kamery), Scan (podgląd ze wszystkich
aktywnych  kamer  jest  kolejno  wyświetlany
przez  3s),  Quad (podgląd  ze  wszystkich  4
kamer  jednocześnie  jest  wyświetlany  na
monitorze w pomniejszeniu).

Zegar (Uhr) Naciśnij  klawisz  Enter,  aby  przejść  do
ustawiania  daty.  Za  pomocą  ▲ lub  ▼  ustaw
teraz datę i godzinę. Naciskając  ► przełączasz
się  z  roku  na  miesiąc,  dzień,  godzinę,  minutę
i sekundę.  Potwierdź wpis,  naciskając przycisk
Enter.

System TV (TV-System) Ustaw  tryb  transmisji  koloru  NTSC lub  PAL.
Aby  przełączać  się  między  różnymi  opcjami
ustawień, naciśnij ► lub ◄.

Ustawienia fabryczne (Werkseinstellungen) Naciśnij  przycisk  Enter,  aby  przywrócić
ustawienia fabryczne.

Wersja (Version) Tutaj  znajdziesz  wersję  monitora  i  wszystkie
aktywne kamery.
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Lista wydarzeń

W tym folderze znajdują się wszystkie nagrane i zapisane zdjęcia i filmy.

• Wybierz za pomocą przycisków ► i ◄ ustawienia opcji Ereignisliste.

• Naciśnij przycisk Enter.

WSKAZÓWKA

Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk Enter.

Przycisk / pozycja menu Funkcja

▲ i ▼ Przełączanie między pozycjami podmenu (lista
plików)  obrazu  lub  wideo  w  listach  plików
i folderach z datami.

Przycisk Enter Potwierdzenie wpisu.

Przycisk nagrywania Usuń cały katalog i / lub poszczególne nagrania
w folderze z datami. Potwierdź wybór YES (tak)
lub NO (nie).

Film W  folderze  z  datami  będą  wszystkie  nagrane
filmy.

Zdjęcia W  folderze  z  datami  będą  wszystkie  nagrane
zdjęcia.

Funkcje kamery

Antena Zdejmowana  antena  zapewnia  bezprzewodowe  połączenie  pomiędzy
kamerą a monitorem.

Diody podczerwieni Dzięki  24  diodom  LED  można  widzieć  do  dwunastu  metrów
w ciemności.

Czujnik CDS W ciemności czujnik ten aktywuje 24 diody LED.

Podstawa Dzięki podstawie można zamontować kamerę w pionie jak i w poziomie.

Kabel kamery W  celu  dostarczenia  zasilania  do  kamery,  podłącz  kabel  kamery
z dostarczonym zasilaczem sieciowym.

Przycisk parowania Naciśnij ten przycisk, aby połączyć kamerę do monitora. 
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Uruchomienie

• Podłączenie zasilania

Podłącz  kamerę  do  gniazdka,  podłączając  kabel  kamery  do  dołączonego  zasilacza

sieciowego.

Następnie podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.

• Ustawianie kamery nadzorującej

Skieruj  kamerę  na  obszar,  który  ma  być  monitorowany.  Dla  optymalnej  jakości  obrazu

należy ustawić kamerę tak, aby żadne źródła światła nie padały bezpośrednio na obiektyw

kamery.

• Podłączanie (parowanie) kamery z monitorem LCD

Zanim będzie można nagrywać, należy połączyć monitor i kamerę (parowanie).

Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania

z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Kamera monitorująca jest  bezprzewodową stacją nadawczą,  należy ją trzymać z dala od

innych urządzeń, tak aby siła sygnału nie została naruszona.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.
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Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia  należy  skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną  za zbiórkę  elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.

Ważne wskazówki dotyczące baterii i ich utylizacji

Baterii  nie  zalicza  się  do  odpadów  gospodarstwa  domowego.  Jako  konsumenci  są  Państwo

zobowiązani do właściwej utylizacji zużytych baterii. 

Zużyte baterie należy wyrzucić do przeznaczonego do tego celu pojemnika lub zwrócić do sklepu,

w którym są sprzedawane.

• Akumulatory  mają  niższe  napięcie  wyjściowe  niż  baterie.  Powoduje  to,  że  niektóre

urządzenia do działania potrzebują baterii, a nie akumulatora.

• Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

• Baterie,  z  których  wylewa  się  ciesz  są  niebezpieczne.  Należy  ich  dotykać  tylko

w odpowiednich rękawiczkach.

• Nie wolno otwierać baterii i wrzucać ich do ognia.

• Zaleca się wyjmowanie baterii z urządzenia, jeśli pozostaje nieużywane przez dłuższy czas.

• Zwykłe baterie nie mogą być ładowane. UWAGA! Istnieje ryzyko wybuchu!

• Należy  używać  zawsze  razem baterii  tego  samego  typu  i  wymieniać  wszystkie  baterie

w urządzeniu w tym samym czasie!

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH  oświadcza,  że  produkt  PX-3716  jest  zgodny  z  dyrektywą  EMV 2004/108/EG,

dyrektywą RoHS 2011/65/EU i dyrektywą niskonapięciową 2006/95/EG.
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