
 

Használati utasítás 
SV60-D242 SZÍNES CCD DOME KAMERA 

A kamera telepítésének megkezdése előtt gondosan tanulmányozza át ezt a használati utasítást. Gondoskodjon 
róla, hogy ne vesszen el, és később is elérhető maradjon. 
 
FIGYELEM: 
1. Ne kísérelje meg a kamera szétszerelését 

Ne csavarja ki a rögzítő csavarokat és ne távolítsa el a kamera burkolatát, mert ezek hiánya áramütés 
veszélyét okozhatja.  
A készülék felhasználó által nem javítható alkatrészeket tartalmaz. 

 
2. A kamerát a kellő körültekintéssel telepítse és használja 

A kamera a nem megfelelő tárolási és üzemelési körülmények miatt meghibásodhat. Ne alkalmazzon túlzott 
erőhatást a kamera telepítése során, kerülje az extrém működési hőmérsékletet okozó telepítési helyeket. 

 
3. A kamera burkolatának tisztítására ne használjon dörzsölő vagy fényező hatású anyagot 

A kamera tisztítására használjon száraz, puha rongydarabot. Ha a szennyeződést nehéz eltávolítani, 
használjon valamilyen lágy tisztítószert és finom mozdulatokkal törölje végig a burkolatot. 

 
4. Ügyeljen rá, hogy napfény ne vetülhessen közvetlenül a kamera objektívjére 

A kamera kültéri használata esetén ügyeljen rá, hogy a napfény, vagy más erős fénysugár (autóreflektor) ne 
vetülhessen közvetlenül a kamera objektívjére, mert ez a készülék tönkremeneteléhez vezethet. 

 
5. Működési hőmérséklettartomány és környezet 

Ne telepítse a kamerát extrém hőmérsékletű vagy páratartalmú helyekre. Ügyeljen rá, hogy a környezeti 
paraméterek értéke ne lépje túl a műszaki adatokban megadott értékeket (hőmérséklet -10°C ~ +50°C, 
páratartalom 85% alatt). Ügyeljen a műszaki adatokban megadott tápfeszültség paraméterek betartására is. 

 
A KÉSZÜLÉK BEKÖTÉSE 
 
A kamera telepítését az alábbi ábrának megfelelően végezze el; 

 
 
 

 

 

A KÉSZÜLÉK BEFOGLALÓ MÉRETEI 
 

 
 
MŰSZAKI ADATOK 
TÍPUSSZÁM SV60-D242 
Képalkotó elem 1/3” SONY Color Super HAD CCD 
Látótér 4.9mm(H)×3.7mm(V) 
Képalkotó elem felbontása PAL:500(H)×582(V)  NTSC：510（H）X492（V） 
TV Rendszer PAL/NTSC 
Horizontális képfelbontás 420TV sor 
Minimális szükséges megvilágítás 0.50Lux 
Jel/Zaj viszony 48dB felett 
Elektronikus fényrekesz PAL:1/50s-1/100,000  NTSC：1/60s-1/100,000 
Autóírisz vezérlés  
Gamma Characteristic 0.45 
AGC vezérlés Auto 
Autóírisz vezérlés Auto 
Háttérfény kompenzáció Auto 
Szinkronizáló rendszer Belső szinkronizáció 
Objektív rögzítése belső rögzített lencse:3.6mm 
Videó kimenet 1.0Vp-p,75Ω, BNC csatlakozó 
Tápfeszültség 12V DC 
Áramfelvétel 150mA 
Működési hőmérséklettartomány -10°C~＋55°C 
Méretek (Szé×Mé×Ma) ∅106×77mm  

 
Az Xpert készülékek forgalmazója: 
HA-HO Hometechnics Kft.     Fax.: (36-1) 320-7748 
H-1134 Budapest Klapka u. 17-23.   Mobil: (36-30) 633-HAHO 
Tel.: (36-1) 350-2098, (36-1) 350-2099  Email: info@ha-ho.hu 
          Honlap: www.ha-ho.hu 


