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1. Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής 

 

 

Το τρίγωνο µε το τεθλασµένο βέλος σηµαίνει την ύπαρξη, στο 
εσωτερικό της  συσκευής, σηµείων µε υψηλή τάση, των οποίων η 
µόνωση δεν είναι δυνατή και  µπορούν να προκαλέσουν 
ηλεκτροπληξία. 

 

 

Το τρίγωνο µε το θαυµαστικό εφιστά την προσοχή του χρήστη σχετικά 
µε την ύπαρξη σηµαντικών οδηγιών χρήσης και συντήρησης, στις 
οποίες θα πρέπει να ανατρέξει. 
 

 

Όλες οι συσκευές του κατασκευαστή (που δεν χρησιµοποιούν 
µόλυβδο) είναι πλήρως συµµορφωµένες µε την ευρωπαϊκή ντιρεκτίβα 
RoHS πράγµα που σηµαίνει πως όλες οι διαδικασίες παραγωγής και τα 
τελικά προϊόντα δεν περιέχουν µόλυβδο καθώς και όλα τα βλαβερά 
υλικά που αναφέρονται στην ντιρεκτίβα. 

 

Το σήµα που απεικονίζεται αριστερά είναι σύµφωνο µε την Ντιρεκτίβα 
2002/96/EC (WEEE) Waste Electrical and Equipment Directive. To 
σήµα δηλώνει την αναγκαιότητα να ΜΗΝ πετάτε τη συσκευή στο κάδο 
των απορριµµάτων αλλά να χρησιµοποιείτε το σύστηµα περισυλλογής 
και επιστροφής, αντίστοιχων αποβλήτων, σύµφωνα µε το νόµο. 

 

Η συσκευή συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της ντιρεκτίβας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά την «Ηλεκτροµαγνητική 
συµβατότητα». 

 
 
Σύντοµη εισαγωγή 
Αυτή η κάµερα έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει γρήγορη αναβάθµιση στο 
σύστηµα επιτήρησης που διαθέτει χωρίς να απαιτεί επιπλέον καλωδιώσεις ή 
αλλαγή τρόπου τοποθέτησης. ∆ιαθέτει φακό µεταβλητής εστίασης και 
µεγέθυνσης και το περίβληµα της είναι ανθεκτικό στους βανδαλισµούς. 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
 
 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας µην εκθέτετε αυτή την συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Να 
λειτουργείτε αυτή την συσκευή µόνο µε τον τύπο τροφοδοσίας (τάσης) που αναφέρεται σαφώς στις 
οδηγίες και την ταµπέλα κοντά στον ρευµατολήπτη της. Η εταιρία δεν φέρει καµία ευθύνη από ζηµιές 
που µπορεί να προκύψουν από την ακατάλληλη χρήση της συσκευής ακόµα και αν η πιθανότητα 
καταστροφής- ζηµιάς αναφέρεται στις επισηµάνσεις των οδηγιών χρήσης. 



 

AVK-016 

www.tele.gr 

3

Βασικά χαρακτηριστικά 
1/3’’ Έγχρωµος αισθητήρας υψηλής ανάλυσης 
Μεγάλο διάφραγµα (F1.4) 
Μεταβλητό zoom µεγέθυνση (f4.0-f9.0mm) 
∆υνατότητα αλλαγής ίριδας ή µεταβλητή ίριδα ανάλογα µε την έκδοση του 
µοντέλου. 
Ανθεκτικό περίβληµα (IPxx7) 
 
Tι θα βρείτε στην συσκευασία 

• Την κάµερα µε τις απαραίτητες καλωδιώσεις και ακροδέκτες 

• Οδηγίες χρήσης 

• 2 επιπλέον ίριδες (για το µοντέλο 2) 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Αισθητήρας 1/3’’ CCD 
Ανάλυση PAL 753 x 582 (520 γραµµές) 

Ελάχιστη φωτεινότητας 0,15/F1.4 
Λόγος σήµατος προς θόρυβο >48dB (AGC Off) 
Varifocal f4.0-f9.0 
Γωνία θέασης 75ο  -36ο  
Ισορροπία λευκού ATW 
IP IPxx7 

Video OUT 1.0Vp-p 
Tάση τροφοδοσίας DC 12V (+-10%)  85mA 
∆ιαστάσεις (mm) 124.3(Φ) X 92 (Υ) 
Βάρος (gr) 460 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορεί να αλλάξουν χωρίς καµία προειδοποίηση. 

 
Ρύθµιση γωνίας (σκόπευσης) φακού 
Ο φακός µπορεί να περιστραφεί αριστερά δεξιά σε µέγιστη γωνία 60ο από την 
κεντρική του θέση. 
 
Συνδέσεις 
1. Ακροδέκτης τροφοδοσίας DC12V 
Συνδέστε τον ακροδέκτη σε ένα 
σταθεροποιηµένο τροφοδοτικό 12VDC. 
∆ώστε προσοχή στην σύνδεση των 
ακροδεκτών τηρώντας την σωστή 
πολικότητα. 
Προσοχή η τάση τροφοδοσίας µπορεί να 
έχει ανοχή 10% (από 10.8V έως 
13.2VDC) Μεγαλύτερη τάση  
τροφοδοσίας θα καταστρέψει την κάµερα. 
 
2. Συνδέστε την έξοδο Video της κάµερας στην αντίστοιχη  είσοδο (αντίστασης 
75Ω) µιας συσκευής εγγραφής – απεικόνισης 
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Εγκατάσταση 
 
Βήµα 1 
Αφαιρέστε τον θόλο. 

Αφαιρέστε τον θόλο της κάµερας 
γυρίζοντας αντίθετα µε την φορά 
των δεικτών του ρολογιού. ∆ώστε 
προσοχή να µην ασκήσετε 
υπερβολική πίεση για να τον 
αφαιρέσετε από το περίβληµα.  
 
Βήµα 2  
Αφαιρέστε το µαύρο προστατευτικό 

κάλυµµα.  
Αρχικά ξεβιδώστε τις βίδες που το 
συγκρατούν και στην συνέχεια πιέστε µαλακά τις πλευρές του καλύµµατος και 
τραβήξτε το προς τα έξω. 
 
 
Βήµα 3 
Ευθυγραµµίστε τις τρύπες που στερεώνονται οι 
βίδες 
Για να εγκαταστήσετε την κάµερα πρώτα 
στρέψτε το εµπρός µέρος της κάµερας προς το 
σηµείου που θέλετε να επιβλέπετε. Στην 
συνέχεια στρέψτε το µαύρο περιστρεφόµενο 
κάλυµµα για να ευθυγραµµιστούν οι πρώτη και η 
δεύτερη τρύπα µε αυτές που υπάρχουν στην 
βάση της κάµερας, η 3 τρύπα ευθυγραµµίζεται µόλις έχουν ευθυγραµµιστεί οι 
άλλες 2. 
 
Βήµα 4 
Ασφαλίστε τις βίδες 
Σφίξτε τις 3 βίδες στην ιδανική θέση 
εγκατάστασης. Συνδέστε τα καλώδια 
εικόνας και τροφοδοσίας (προσοχή κατά 
την διάρκεια των συνδέσεων το 
τροφοδοτικό δεν πρέπει να είναι 
ενεργοποιηµένο).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι βίδες και όλα τα υλικά στερέωσης ∆ΕΝ παρέχονται µαζί µε την συσκευή 
Τα καλώδια συνδέσεων πάντα πρέπει να τοποθετούνται ασφαλισµένα πίσω από 
την κάµερα. 

Θόλος κάµερας 

Τρύπες 
Πίσω 

Εµπρός 

Ασφάλιση 
βιδών 
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Βήµα 5  
Ρυθµίστε την γωνία θέασης της κάµερας 
Στο οριζόντιο επίπεδο µπορείτε να 
περιστρέψετε την κάµερα κατά 60ο  

Στο κατακόρυφο άξονα µπορείτε να 
περιστρέψετε τον φακό κατά 90ο  
Χρησιµοποιήστε ένα µικρό πλακέ κατσαβίδι για 
να ξεβιδώσετε τις βίδες που συγκρατούν τον 
φακό. Πρώτα χαλαρώστε την βίδα 1 για  
ρυθµίσετε την µεγέθυνση. ∆εύτερον 
χαλαρώστε την βίδα 2 για να ρυθµίσετε την 
εστίαση. 
Σφίξετε ελαφρά τις βίδες ώστε να ασφαλίσετε 
τις ρυθµίσεις της κάµερας. 
 
Προσοχή όταν ρυθµίζετε τον φακό της κάµερας στο κατακόρυφο επίπεδο ποτέ 
µην ασκείτε δύναµη ώστε η κλίση του να υπερβεί τις 90ο . Το οπτικό σύστηµα θα 
καταστραφεί και αυτή η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση της συσκευής. 
 
 
 
Βήµα 6  
Ρυθµίστε την στάθµη φωτεινότητας 
Αν το σήµα βίντεο είναι πολύ φωτεινό ή 
πολύ σκοτεινό ρυθµίστε την στάθµη 
φωτεινότητας ώστε να έχετε βέλτιστη 
ευκρίνεια στην εικόνα. 
Τέλος ασφαλίστε την βίδα στο πλάι του 
φακού για να σταθεροποιήστε την κλίση 
και την θέση του φακού στο σηµείο που 
θέλετε.  
 
 
 
 
 
 
Βήµα 7  
Τοποθέτηση του µαύρου καλύµµατος 
Εγκαταστήστε εκ νέου το µαύρο προστατευτικό 
κάλυµµα. 
Κουµπώστε πάλι το µαύρο κάλυµµα στην βάση 
της κάµερας προσέχοντας να µην καλύπτει τον 
φακό.  
 
Σηµείωση: ∆εν είναι απαραίτητο να 
τοποθετήσετε τις βίδες του καλύµµατος. 
 
 
 

2.Ρύθµιση εστίασης 
1.Ρύθµιση ζουµ 

Ρύθµιση φωτεινότητας 

Βίδες 

Μαύρο προστατευτικό 
κάλυµµα 
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Βήµα 8 Τοποθέτηση του διάφανου θόλου 
 
Βάλτε τον θόλο στην βάση της κάµερας και 
γυρίστε το σύµφωνα µε την φορά των δεικτών του 
ρολογιού ώστε να τον ασφαλίσετε.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Αντικατάσταση της ίριδας (Μόνο για µοντέλα που έχουν αυτή την δυνατότητα) 
 
Η ίριδα που έχει η κάµερα µπορεί να αντικατασταθεί (αν κρίνεται απαραίτητο). 
Συνολικά υπάρχουν 3 ίριδες µια (F2.0) είναι εγκατεστηµένη ήδη στον φακό και 
είναι κατάλληλη για τις περισσότερες συνθήκες φωτισµού, και άλλες 2 που είναι 
κατάλληλες για πιο εξειδικευµένες εφαρµογές σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα 
 
∆ιάφραγµα 
∆ιάφραγµα Αρ. 

ίριδας 
Εφαρµογή 

F1.4 3 έως 8 Για σκοτεινό περιβάλλον 
F 2.0 1 Κατάλληλη για τις περισσότερες συνθήκες φωτισµού 
F 2.8 2 Για περιβάλλον µε λάµπες φθορισµού, βελτιώνει την 

χρωµατική ολίσθηση 

 
Πώς να αντικαταστήσετε την ίριδα 
Αφαιρέστε τον πλαστικό θόλο και κινήστε τον φακό προς τα πάνω ώστε να 
εµφανισθεί η σχισµή που εγκαθίσταται η ίριδα. 
Βρείτε µια προεξοχή που υπάρχει στην ίριδα και τραβήξετε την προς τα έξω. 
Καλό είναι να χρησιµοποιήσετε ένα µαλακό ύφασµα για να πιάσετε την ίριδα. 
 
Βρείτε την ίριδα που θέλετε να εγκαταστήσετε, Βάλτε την στην σχισµή µε την 
πλευρά που έχει τον αριθµό να κοιτά προς τα πάνω. Η ίριδα έχει ασφαλίσει µόλις 
νοιώσετε ένα ελαφρύ κλικ. 

 
 
  

Κινήστε το φακό προς τα πάνω 
για να αποκαλυφθεί η σχισµή 

Προεγκατεστηµένη ίριδα 
(F2.0) 
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Χρησιµοποιήσετε ένα 
µαλακό ύφασµα για να 
τραβήξετε την ίριδα 

Βάλτε την ίριδα στην 
σχισµή ο αριθµός πρέπει 
να κοιτά προς τα πάνω 


