CCTV КАМЕ РА Б ЕЗ З В У К , MC 493

ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ
Мини CCTV камера

Една мини микро CCTV камера, която ще отговори на вашите изисквания за система за
видеонаблюдение или просто средство за запис на важни моменти. Прочетете това упътване, за да
сте наясно с функциите и работата на тази камера. Качественото средство за видеонаблюдение
пристига при вас с високочувствителен CMOS сензор. Този вид камери се характеризират със своите
ултра малки размери и невероятно малко тегло, висока стабилност при запис и дълъг работен процес.
Всички тези функции ги правят подходящи за нощно наблюдение, охрана на сгради, скрито
наблюдение и др Главни характеристики: 1.Малки размери, позволяващи камерата да се монтира в
малки помещения, тесни пространства и др. 2.Леко тегло, което позволява монтиране на всяка гладка
повърхност. 3.Висока резолюция, висока чувствителност 4.Два режима на работа – дневен и нощен, и
автоматично превключване между тях. 5.Ниска консумация на енергия и захранване. Бележки:
1.Грижете се правилно за вашата камера. 2.Не монтирайте или оставяйте да работи камерата във
влажни помещения или при дъждовно време навън. Ако все пак я намокрите, веднага я изключете и
се свържете с оторизиран сервиз. 3.Не насочвайте лещата на камерата към слънцето или друга
директна светлина, като лампа или прожектор. 4.Камерата работи най-добре на стайна или
постоянна температура, влажност и захранване Модели и изображение

Монтиране и употрена на камерата:

Технически характеристики: PICK UP ELEMENT - Single chip 1/3 CMOS SYSTEM - NTSC / NUMBER OF
PIXEL 656 (H) 492 (V) SYSTEM - PAL / NUMBER OF PIXEL 786 (H) 576 (V) SENSOR DIMENSION - 4.75мм (H)
3.55мм (V) HORIZONTAL RESOLUTION - Approximately 520TV Lens SENSITIVITY - 0.008Lux/F1.2 LENS & VIEW
ANGLE - 3.6мм F2.0 / 90° S/N RATIO - 48dB AUTO GAIN CONTROL - OUT WHITE BALANCE CONTROL - OUT
BLACK LIGHT COMPENSATION - OUT VIDEO OUT - 1.0V p-p/75ohm AUDIO OUT - 1.0V p-p/1Kohm SIZE (L x W x
H) - 24мм х 16мм х (15-25мм) WEIGHT - 8g WORK CURRENT - 75mA POWER REQUIREMENT - DC 3.3V-6V
OPERATING TEMPERATURE - -10°C +50°C , less than 90% RH Connection - PIN1 -> Red DC5V, PIN2 -> Black
GND , PIN3 -> Yellow VIDEO OUT, PIN4 -> White AUDIO OUT
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