
ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ CV-WS817 

 

Το σύστηµα αποτελείται απο  ασπρόµαυρη κάµερα και µόνιοτρ που επικοινωνούν ασύρµατα στην 

συχνότητα 2.4 GHz µέσω των κεραιών τους.Όπως φαίνεται στο σχεδιο ανάλογα µε σηµείο που βρίσκονται 

(το ύψος που είναι τοποθετηµένα) πρέπει να ρυθµίσετε τις κεραίες της κάµερας και του µόνιτορ.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ασύρµατη κάµερα. 

1. ∆ιακότης on/off. 

2. Ρυθµιστής φακού  

3. Φακός κάµερας(1/3 cmos) 

4. Eνδεικτική λυχνία λειτουργίας. 

5. Μικρόφωνο 

6. Ειδικά IR για καλύτερη λειτουργία σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού. 

7. Κεραία. 

8. Σύνδεση µε τροφοδοσία (8V) 

9. Επιλογή καναλιού. 

 
 

Ασύρµατο µόνιτορ 

 
1. ∆ιακότης on/off. 

2. Κλείδωµα καναλιού για παρακολούθηση. 

3. Επιλογή µπάντας τηλεόρασης. 

4. Επιλογή τηλεόρασης/monitor. 

5. Ρύθµιση έντασης φωνής. 

6. Ένδειξη µπάντας τηλεόρασης. 

7. Ένδειξη λειτουργίας µόνιτορ. 

8. Ρύθµιση συχνότητας για λήψη προγραµµάτων τηλεόρασης. 

9. Κεραία τηλεόρασης. 

10. Κεραία 2.4 GHZ για επικοινωνία µε κάµερα. 

11. Σύνδεση µε τροφοδοσία (12V) 



12. Υποδοχή ακουστικών 

13. Υποδοχή εξωτερικής κεραίας τηλεόρασης. 

14.Έξοδος ήχου µε rca 

15. Έξοδος video. 

16. Ρύθµιση εικόνας-αντίθεση 

17. Ρύθµιση εικόνας-φωτεινότητα. 

18. Ρύθµιση εικόνας. v-hold 

19. Επιλογή καναλιού για επικοινωνία µε κάµερα και ρύθµιση καθυστέρησης απο κάµερα σε κάµερα. 

 

Εγκατάσταση. 

Πρώτα συνδέστε τα τροφοδοτικά στην κάµερα και µόνιτορ, 8v 300ma στην κάµερα και 12v 1200ma στο 

µόνιτορ. Αν ανοίξετε τον διακόπτη στο µόνιτορ το ενδεικτικό κόκκινο led θα ανάψει. 

Χρήση 

Στο µόνιτορ µπορείτε να συνδέσετε µέχρι 4 κάµερες (ασύρµατα). Σε αυτή την περίπτωση σε κάθε κάµερα 

βάζετε και διαφορετικό κωδικό. Απο το µόνιτορ στο πίσω µέρος(19) επιλέγετε  

ποίες κάµερες θα είναι ενεργοποιηµένες βάζοντας τον διακόπτη στην θέση ΟΝ. Αυτό σηµαίνει οτι αν π.χ. 

έχετε δύο κάµερες στα κανάλια 1 και 2 θα βάλετε µόνο αυτά στην θέση ΟΝ. δεξιά. Στο µόνιτορ θα βλέπετε 

την µία εικόνα µετά την άλλη µε καθυστέρηση 2 ή 4 δευτερόλεπτα ανάλογα την ρύθµιση σας (19 κάτω 

µέρος 2S,4S:ένα απο τα δύο στην θέση ΟΝ.). Αν θέλετε να δείτε µόνο µία κάµερα πατήστε το πλήκτρο 

PAUSE και θα σταµατήσει να εναλλάσετε µεταξύ των καµερών, µέχρι να το ξαναπατήσετε. Αν έχετε µόνο 

µία κάµερα ενεργοποιηµένη το πλήκτρο PAUSE δεν χρειάζετε. 

 

 

Λειτουργία τηλεόρασης. 

 
 

Το µόνιτορ δουλεύει και σαν κανονική τηλεόραση πατώντας το πλήκτρο ΤV/MON. Mε το πλήκτρο CH 

επιλέγετε την µπάντα  VL,VH, ή UHF. Με το ρυθµιστικό στην µπροστινή δεξιά µεριά σε συνδιασµό µε 

την κεραία µπορείτε να συντονίσετε το κανάλι που θέλετε να δείτε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σύνδεση µε τηλεόραση και video. 

Αν θέλετε πορείτε να συνδέσετε το µόνιτορ µε τηλεόραση ή video για να παρακολουθήσετε  σε 

µεγαλύτερη εικόνα την κάµερα ή για καταγραφή. Αυτό γίνετε απο τις εξόδους audio και video µέσω 

καλωδίου rca όπως φαίνετε και στα κάτωθι σχεδιαγράµµατα. 

 
 

 

 
 

 

Προβλήµατα λύσεις. 

-Αν δεν υπάρχει εικόνα /ήχος ελέγξτε τα τροφοδιτικά αν έχουν συνδεθεί σωστά. 

-Χαµηλή λήψη, φτωχή εικόνα: ρυθµίστε καλύτερα τις κεραίες σε κάµερα/µόνιτορ ή µειώστε την απόσταση 

µεταξύ τους. 

-Τρεµοπαίζει η εικόνα: Στην κάµερα κάποιο δυνατό φως πέφτει πάνω. 

-Εικόνα πολύ σκοτεινή/ φωτεινή/σκρολάρει προς τα κάτω: Ρυθµίστε την εικόνα από το µόνιτορ 

-Εικόνα µικρότερη από την οθόνη: Η τάση του ρεύµατος είναι χαµηλή. 


