Kamera video
z czujnikiem ruchu
(SR-PVC)

Przyciski i elementy

Ustawienia i instalacja

1.

Przed zamontowaniem Kamery video z
czujnikiem ruchu w sposób trwały należy
sparować urządzenie z systemem i wykonać
próbę. Metoda parowania jest opisana w
instrukcji alarmu.

2.
3.
4.
5.

Przycisk uczenia (parowania) i testowania
z lampką kontrolną LED.
Lampa błyskowa.
Obiektyw.
Gniazdo baterii.
Płytka montażowa.

Zawartość opakowania
1.
2.
3.

Kamera video z czujnikiem ruchu x1
Śruby montażowe x4
Baterie AAA x3

Więcej informacji na stronie
yalelock.pl

Urządzenie współpracuje wyłącznie z alarmami
Yale sterowanymi smartfonem (seria 2000 i
3000)
Uwaga!
Po wymianie baterii należy odczekać 5 minut
przed parowaniem z centralką alarmu. W ciągu
5 minut od zainstalowania nowych baterii nie
będzie możliwe przesyłanie na smartfona filmów
video.
Nie należy uruchamiać w żaden sposób kamery
w ciągu pięciu minut od zainstalowania nowych
baterii.

Działanie kamery video z
czujnikiem ruchu
Funkcja uśpienia
Czujnik po wykryciu pojedynczego ruchu przejdzie
automatycznie w stan uśpienia na 1 minutę. Jeśli po 1
minucie w trybie uśpienia nie zostanie wykryty ruch, to
czujnik przedłuży stan uśpienia na kolejną 1 minutę.
.
Lampka kontrolna LED 1 (rys)
Wyłączony

tryb czuwania

Miganie 2s

możliwe tryby:
- wykrycie ruchu
- słabe baterie
- aktywacja czujnika zerwania
- w trakcie automatycznego testu

Dodawanie kamery video do systemu alarmowego
Naciśnij i przytrzymaj przycisk uczenia 1 (rys) przez
min. 10 sekund
Testowanie kamery video
Naciśnij i przytrzymaj przycisk uczenia 1 (rys) i przez
min. 3 sekundy

Uwaga!
W przypadku usunięcia kamery z systemu alarmowego
i dłuższego nieużywania urządzenia należy
bezwzględnie usunąć z niego baterie zasilające w celu
uniknięcia uszkodzenia kamery.

Informacje oraz rysunki w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie.
Yale zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wzoru produktu
w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

DANE TECHNICZNE
Środowisko pracy:
-10°C do 40°C, wilgotność względna 85%, do użytku
wewnątrz budynków.
Częstotliwość:
2,4 GHz

Kąt detekcji ruchu:
110°
Współpracuje wyłącznie z alarmami Yale sterowanymi
smartfonem (seria 2000 i 3000).

