
SAMSUNG TECHWIN 

BABYVIEW 

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ  SEW - 3036W 
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SAFEVIEW 

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 
 
Copyright 

©2012 Samsung Techwin Co., Ltd. All rights reserved. 
 
Ochranná známka 

Techwin je registrované logo Samsung Techwin Co, Ltd. 
Název tohoto výrobku je registrováno ochrannou známkou společnosti Samsung Techwin Co, Ltd 
Ostatní ochranné známky uvedené v této příručce jsou registrované ochranné známky společnosti. 

 
Omezení 

Samsung Techwin Co, Ltd si vyhrazuje autorská práva tohoto dokumentu. V žádném případě, za žádné okolnosti tento dokument 
nesmí být reprodukován, distribuován nebo změněn, částečně nebo zcela bez formálního povolení společnosti Samsung Techwin. 
 
Vyloučení se odpovědnosti 

Samsung Techwin se snaží kontrolovat celistvost a správnost obsahu dokumentu, ale není možné poskytnout oficiální záruku. Za 
použití tohoto dokumentu a následné výsledky, nese odpovědnost uživatel. Samsung Techwin si vyhrazuje právo na změnu obsahu 
tohoto dokumentu bez předchozího oznámení. 
 
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

1. Přečtěte si tyto pokyny. 
 

2. Pokyny si uschovejte. 
 

3. Dbejte na všechna varování. 
 

4. Všechny pokyny dodržujte. 
 

5. Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody. 
 

6. Čistěte pouze suchým hadříkem. 
 

7. Nezakrývejte větrací otvory, instalujte v souladu s  pokyny výrobce. 
 

8. Nepoužívejte přístroj v blízkosti jakýchkoliv zdrojů tepla, jako jsou radiátory, regulátory tepla, kamna nebo jiné přístroje 
(včetně zesilovačů), které produkují teplo. 
 

9. Nepodceňujte bezpečnostní význam polarizované nebo uzemňovací zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva nože, 
přičemž jeden je širší než druhý. Uzemňovací zástrčka má dva nože a třetí zemnící kolík. Široká čepel nebo třetí kolík jsou 
poskytovány pro Vaši bezpečnost. V případě, že dodaná zástrčka nepasuje do Vaší zásuvky, kontaktujte elektrikáře, který 
zastaralé zásuvky nahradí. 
 

10. Chraňte napájecí kabel před pošlapáním nebo přiskřípnutím, zejména u zástrček, příslušenství, a místech, kde vychází 
z přístroje. 
 

11. Používejte pouze doplňky / příslušenství určené výrobcem. 
 

12. Používejte pouze s vozíkem, stojanem, trojnožkou, držákem nebo stolem, stanoveným výrobce, nebo 
příslušenstvím prodávaným s přístrojem. Pokud je použit vozík, buďte opatrní při přesouvání kombinace vozík 
/ přístroj, aby se zabránilo poranění převrhnutím. 
 

13. V případě bouřky přístroj vypněte, stejně tak i v případě, že přístroj dlouhé časové období nepoužíváte. 
 

14. Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je vyžadován i v případě, že přístroj byl jakýmkoliv 
způsobem poškozen, jsou-li poškozeny napájecí kabely nebo vidlice, došlo-li k potřísnění kapalinou nebo pádu předmětů 
na přístroj, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád. 

  



SPECIFICKÉ SERVISNÍ POUČENÍ A INFORMACE O PODMÍNKÁCH ZÁRUKY 

 
 

FCC Upozornění  

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou způsobit ztrátu uživatelova 
oprávnění k užívání tohoto zařízení. 
Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz je předmětem následujících dvou podmínek: 
(1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení, a (2) toto zařízení musí tolerovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může 

způsobit jeho nežádoucí činnost. 
 
Poznámka: 

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení zařízením třídy B, podle části 15 Pravidel FCC. Tyto 
limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly odpovídající ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení 
generuje, používá a může vyzařovat energii na rádiových frekvencích a v případě, že není nainstalováno a používáno v souladu s 
pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Není, však, možné poskytnou záruku, že k rušení nedojde při 
konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit zapnutím a 
vypnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení pomocí jedné nebo více z následujících opatření: 

 Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu. 

 Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a monitorem. 

 Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než do kterého je monitor připojen. 

 Obraťte se na prodejce nebo zkušeného rádio / TV technika s žádostí o pomoc. 
 
VAROVÁNÍ 

 NEBEZPEČÍ UŠKRCENÍ - Udržujte kabel mimo dosah dítěte. NIKDY neumisťujte kameru nebo kabely do 3 metrů od 
postýlky nebo dětské ohrádky. Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabely s adaptéry střídavého proudu. Používejte pouze 
AC Adaptéry k dispozici. 

 Montáž nebo instalaci by měly provádět pouze dospělé osoby. 

 Tento výrobek obsahuje malé části, které mohou způsobit udušení. Udržujte malé části mimo dosah dětí. 

 Tento produkt není určen jako náhrada za patřičný dohled nad dětmi. Je zapotřebí pravidelně kontrolovat činnost vašeho 
dítěte, neboť tento produkt neupozorňuje rodiče na tiché činnosti dítěte. 

 Před použitím tohoto výrobku si přečtěte všechny pokyny obsažené v této brožuře, a čtěte a dodržujte všechny pokyny a 
varování na výrobku. 

 NIKDY nepoužívejte vysílač nebo monitor v blízkosti vody, včetně blízkosti vany, dřezu, prádelny, mokrých suterénů, atd. 

 Tento produkt je určen pouze pro požití uvnitřní 

 Tento výrobek není určen k použití jako lékařský monitor a jeho používání by nemělo nahrazovat dohled dospělé osoby. 

 vysílač detekuje normální hladinu hluku v rozmezí 2 - 3 m (6 až 10 stop) od dítěte. Pokud dítě přestěhuje mimo tento 
rozsah, přístroj nemusí být schopen detekovat zvuk dítěte. 

 Při počáteční instalaci je nezbytné zkontrolovat si provozní rozsah a stav vysílače monitoru, stejně tak je nezbytná 
pravidelná kontrola uvedeného. 

 Pravidelně kontrolujte příjem. Otestujte monitor před použitím a po změně umístění kamery. 
Při bezdrátovém přenosu signálu může být zkrácen dosah, a to zejména v případě překážek jako je betonová stěna je 
mezi kamerou a monitorem. 

 Aby nedošlo k přehřátí, uchovávejte výrobek a napájecí adaptéry daleko od jakéhokoli přímého slunečního záření a zdrojů 
tepla, například radiátory, regulátory tepla, varná zařízení (např. sporáky a trouby) a dalších spotřebičů produkujících teplo 
(např. zesilovače, televizory a stereo). 

 Ujistěte se, že výrobek je během používání dobře větraný. Vyhněte se kontaktu s polštáři a nábytkem, které mohou 
blokovat větrání. 

 Používejte pouze AC adaptéry dodané s produktem, protože jiné adaptéry mohou výrobek poškodit. 

 Adaptér zapojujte pouze do standardního proudu v domácnosti (100 ~ 240 V AC). 

 Při umísťování napájecích adaptérů se vyhnout přiskřípnutí, v opačném případě můžete adaptéry poškodit. 

 Pokud je adaptér střídavého proudu zapojen do zdroje napájení, NEDOTÝKEJTE se konce AC kabelu adaptéru 

 Aby se zabránilo zamotání, nikdy nepoužívejte prodlužovací šňůry s napájecími adaptéry  

 Tento přípravek by měl být opraven autorizovaným servisním střediskem. Samsung. 

 Výrobek přenáší obraz a zvuky vlnami veřejného rozhlasového a televizního vysílání. Přenos tak může být zachycen 
jinými přijímacími jednotkami. 

 Pozor, pokud používáte systém sledování malého dítěte, nepokládejte kameru na místa, kam může dítě dosáhnout. 

 Při použití systému s bateriemi s malou kapacitou, nebo málo nabitými může být zvuk nebo obraz ovlivněn. 

 V tomto případě připojte, prosím, síťový adaptér. 
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CO JE SOUČÁSTÍ 

OBSAH BALENÍ 
 
Přístroj je dodáván s následujícími komponentami: 
 

   

Bezdrátová kamera Bezdrátový monitor Uživatelská příručka & záruční list 
 

 

 

 

 

 

Adaptér kamery Adaptér monitoru Plastové hmoždinky (1AE) a šrouby (1AE) 
 
 
Zkontrolujte balení a ujistěte se, že jste obdrželi kompletní systém, včetně všech konstrukčních částí uvedených výše. 

 

  



ZAČÍNÁME 

POPIS FUNKCÍ 
 

NAPÁJENÍ MONITORU 

Po vybalení monitoru z krabice a před jeho použitím, jej plně nabijte. Po počátečním nabití, nabíjejte dle potřeby. 
 

 
 
Bezdrátový monitor  

Přístroj je možné používat při nabíjení s připojeným adaptérem i při nabíjení je přístroj přenosný. 

 
Bezdrátová kamera 

Pro přenos obrazu je nutné, aby byla kamera po celou dobu zapojena v síti. 
 

 Zkontrolujte, zda LED indikátor bezdrátového monitoru svítí. 
 

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE 

Základní ovládání je následující: 
 
Párování 

Pro Vaše pohodlí jsou jednotky přístroje již spárované. Toto tlačítko slouží 
k přidání další kamery. Uživatel si může vybrat číslo a přiřadit k monitoru 
až 4 kamery, které je pak zapotřebí s monitorem napárovat. 
 
1. Zapněte a posuňte do polohy ON. 

LED indikátor nabíjení monitoru musí svítit. 
 

2. Stiskněte na monitoru tlačítko [MENU] 

 

3. Stisknutím tlačítka [ ] nebo tlačítka [ ] vyberte ikonu [ ]. 
 

4. Stiskem tlačítka [ ] nebo tlačítka [ ] vyberte číslo požadované kamery. Stisknutím tlačítka [ ] Vaši volbu potvrďte. 
Objeví se ikona párování a vyhledejte kameru, kterou chcete s monitorem spárovat.  
Ve středu horní lišty ikon se objeví odpočítávání času a začne se odpočítávání od 30 do 0. 
 

5. Stiskněte na kameře tlačítko [PAIR]. 

 
6. Pokud je monitor s kamerou úspěšně spárován, zobrazí se na monitoru během 30 vteřin pohled kamery. 
 

 V případě, že párování nebylo úspěšné, zobrazí se na monitoru ikona [Out of range] a uživatel se musí přes ovládací menu 

vrátit zpět na předchozí číslo kamery. 

  



Aktivace hlasem (VOX) 

Posunutím ovladače na „VOX“ monitor zobrazuje pohled kamery v případě, že je detekován významný hluk 
v prostředí se sníženým okolním hlukem.  
V tomto režimu (VOX) se obrazovka monitoru vypne, pokud v průběhu 1 minuty v okolí kamery není 
detekován žádný významnější nebo hlasitější zvuk.  

Citlivost režimu „VOX“ je možné nastavit v nabídce pomocí ikony [ ] 

 H (High): Nastaví vyšší citlivosti. 

 L (Low): Nastaví nižší citlivost. 

 

Klidový režim 

Stisknutím tlačítka [SLEEP] vypnete obrazovku, čímž můžete ušetřit výkon baterie. Monitor bude i nadále 

monitorovat zvuk kolem kamery. Pro znovu zapnutí obrazovky stiskněte jakékoli tlačítko.  

 

 

 

„Out of Range“ – mimo dosah 

V případě, že nejsou monitor a kamera spárovány, nebo pokud je monitor mimo dosah přenosu se 
spárovanou kamerou, Text "Out of Range" se zobrazí s výstražnými pípnutími v pravidelných intervalech. 

 

 

 

Obousměrný přenos hlasu 

Když mluvíte, stiskněte tlačítko [TALK] tlačítko. 

 

 
 
Hladina hluku 

Čím je hlasitější zvuk kolem kamery, tím více se kontrolka rozsvítí. 

 
 

 

Přenosné monitorování 

Pro použití integrovaného klipu na monitoru posuňte sponu na opasek směrem nahoru. V případě, že právě 
nepoužíváte, pak klip zatlačte zpět do jeho původní polohy. 

 
 

 
 
Zoom 

Pro přiblížení snímaného obrazu stiskněte tlačítko [  ]. To samé tlačítko pro navrácení do původního 
nastavení. 



DISPLEJ 

POUŽÍVANÉ IKONY  

JAK POUŽÍVAT IKONY 

 

1. Indikátor signálu 

Indikátor signálu ukazuje sílu signálu kamery. Počet čárek v indikátoru signálu značí sílu signálu. 

Jedna nebo žádná čárka značí, že signál je špatný, 5 čárek značí silný signál. 

 

2. Indikátor čísla kamery 

Číslo označuje číslo kamery, jejíž snímaný obraz se právě zobrazuje na monitoru. V režimu skenování ikona bliká. 

 

3. x2 indikátor režimu zvětšení 

Označuje, že aktuální obraz je Zoomovaný. Pro otáčení kamery použijte čtyři směrová tlačítka určená pro 

otáčení fotoaparátu. Stisknutím tlačítka [  ] se vrátíte do původního nastavení obrazu. 

 

4. Indikátor nočního vidění  

Označuje, že na kameře je zapnutý režim pro noční vidění. 

Obraz v tomto režimu se na monitoru zobrazuje jako černo-bílý.  

 

5. Digitální hodiny 

Zobrazuje čas, který je nastaven na monitoru. Čas je zobrazen ve formátu AM / PM a ne ve 24 hodninovém formátu. 

 

6. Indikátor nočního světla 

Označuje, že noční světýlko je zapnuté. 

 

Indikátor vypnutí mikrofonu na monitoru  

 Ikona označuje, že reproduktor monitoru je ztlumen. V tomto režimu, žádný zvuk, který je kamerou snímán, z monitoru 

není reprodukován. 

 

7. Indikátor zapnutí režimu VOX  

Ikona označuje, že režim „VOX“ - aktivace monitoru hlasem je zapnutá.  

 

8. Indikátor kapacity baterie  

Označuje nabití baterie. Úroveň nabití je uvedena ve 4 úrovních, a jednom stupni označujícím vybití baterie.  

 

9. Ikona nabíjení 

Indikátor značí nabíjení baterie adaptérem. Pokud je baterie téměř prázdná, ikona bliká, čímž upozorňuje uživatele na 

nutnost nabití přístroje. 

 

Upozornění pro žádný signál 

Rozsvítí-li se na displeji text "Out of Range" znamená to, že monitor nemá signál z kamery. Prosím, kameru přemístěte, nebo 

zkontrolujte její napájení. 

 

MENU NASTAVENÍ 

JAK POUŽÍVAT SYSTÉMOVÁ TLAČÍTKA 
Pro zobrazení menu stiskněte tlačítko [MENU] na monitoru. 

Menu lze procházet pomocí tlačítek [  ], pro potvrzení volby stiskněte tlačítko [ ]. 



 

1. Pro vstup do menu nastavení stiskněte tlačítko [MENU], pomocí tohoto tlačítka i menu nastavení opustíte. 

2. Přesouvání do dalšího  menu umožňují tlačítka [  / ]  

3. Pro nastavení úrovně využívejte tlačítka [  / ]  

4. Pro uložení a dokončení volby stiskněte tlačítko [ ] 

  V případě, že se nic neděje déle než 20 sekund, vraťte se, prosím, do monitorovacího režimu. 

 

JAK POUŽÍVAT IKONY PRO NASTAVENÍ 

 

1. Jas 
Slouží k nastavení jasu obrazu na monitoru. Pokud používáte více kamer, je možné nastavit jas každé jednotlivé kamery 

zvlášť. 

 

2. Citlivost kamery v režimu VOX 

Pokud není kamera v režimu "VOX", na displeji se zobrazí "OFF". 

V režimu VOX, lze zvolit úroveň citlivosti kamery na úroveň zvuku:  

 "H" (High) – vysoká 

  "L" (Low) – nízká 

Pokud je citlivost nastavena na "H", kamera se zapne při nižší úrovni zvuku, než pokud je nastavena úroveň citlivosti na 

„L“ 

  

3. Párování 

Pomocí registrační nabídky lze s monitorem lze spárovat další bezdrátové kamery a sledovat tak záznamy z více 

bezdrátových kamer. 

 

4. Zoom 

Zoom umožňuje 2 x přiblížit aktuálně snímaný záznam.  

Při použití více kamer, lze zoom nastavit pro každou kameru zvlášť. 

 

5. Nastavení záznamu kamery a Scan Mode 

Nejdříve zvolte kameru, jejíž záznam chcete nastavit. Vždy lze nastavit úroveň citlivosti režimu VOX, hlasitost reproduktoru 

kamery a zoom, nastavení se pak ukládá pro právě zvolenou kameru. Při zvolení režimu "SCAN" se na monitoru postupně 

v 10 sekundových intervalech zobrazují záznamy všech spárovaných kamer. Je-li jedna, nebo více kamer vypnutých, pak 

se při zobrazení záznamu vypnuté kamery na 10s na monitoru zobrazí nápis "Out of Range". 

 

6. Nastavení hlasitosti reproduktoru kamery 

Umožňuje nastavit hlasitost reproduktoru kamery. Nastavení hlasitosti je možné ve škále 1 – 5, přičemž: 

  „5“ - nejhlasitější úroveň  

 „1“ -  nejtišší možná úroveň.  

 "MUTE" –zvuk do reproduktoru bude přenášen pouze v případě stisknutí tlačítka [TALK]  

 

7. Nastavení času 

Umožňuje nastavit čas na monitoru. Pomocí tlačítek [  / ] zvolte pole, které chcete nastavit. Pro změnu čísel pak slouží 

tlačítka [  / ]. 

 

Reset – obnovení nastavení 

Pro obnovení továrního nastavení monitoru zvolte <YES>. Všechna nastavení včetně času a nastavení spárování se vrátí 

na výchozí hodnoty od výrobce. 

  



PŘEHLED 

SEZNÁMENÍ S MONITOROVACÍM ZAŘÍZENÍM 
 

BEZDRÁTOVÝ MONITOR  
 

Monitor před použitím nejdříve, prosím, plně nabijte, po té nabíjejte podle potřeby. 

 

Přední strana 

 

  Tlačítko MENU 

  Stisknutím tlačítka přejdete ze zobrazení 
 Anténa monitoru obrazu snímaného kamerou do menu 

 Umožňuje přijímat /vysílat signál  nastavení. Znovustisknutím tlačítka menu 

  do/z kamery. se vrátíte do zobrazení obrazu kamery 

   (nastavení zůstanou uložená). 

    

  3,5 "LCD displej  Tlačítko SLEEP 

  Slouží pro zobrazení obrazu Stisknutím tlačítka lze zapnout/vypnout 
  snímaného kamerou. obrazovku. Po vypnutí obrazovky lze 

   obrazovku zapnout stisknutím jakéhokoliv 

  LED diody tlačítka. 

  V případě detekovaného zvuku   

  blikají. Mikrofon  

   Slouží k přenosu zvuku do kamery -  

 LED kontrolka nabití umožňuje funkci vysílačky  

 Je-li baterie nabitá, bliká zeleně.  (při stisknutí tlačítka TALK) 

  Při nabíjení svítí kontrolka zeleně.  

    Navigační tlačítka, tlačítko YES/ 

   noční světlo 

   Slouží k přesouvání a potvrzování v menu a 

   v režimu prohlížení . 

 

 

    

Navigační tlačítka / tlačítko  

Režim prohlížení: Při sledování živého obrazu z kamery lze použít následující tlačítka: 

 Pro nasměrování kamery nahoru/dolů stiskněte tlačítka [ ] 

 Pro nasměrování kamery doleva nebo doprava stiskněte tlačítka [  ]  

 Pro zapnutí / vypnutí nočního světla stiskněte tlačítko [ ] 

 Pro pohyb po displeji v režimu zoom používejte tlačítka [  ]  

 

Menu Mode: Tlačítka [  ] slouží pro pohyb v režimu MODE.  

   Tlačítko [ ] slouží k potvrzení volby. 

 

Zoom mode: Pro pohyb na obrazovce používejte ikony [  ]   



Zadní strana 

 
 Tlačítko Talk Klips na opasek 

 Tlačítko stiskněte, chcete – li mluvit do Umožňuje nosit monitor připnutý na opasku.  

 kamery.  

 
 Mikrofon Stojánek 

 Přenáší zvuk z kamer/y. Umožňuje postavit monitor pohodlně např. 

  na stůl. 

    

 

 

 

 Pro použití funkcí sloužících pro více než 1 kameru, je zapotřebí mít nakonfigurováno více než 1 kameru 

 

 

Boční strany 

 

 Tlačítko On/Off/VOX Tlačítko ovládání hlasitosti 

 Posouváním tlačítka lze monitor  Slouží k zesilování/zeslabování hlasu. 

 Zapnou/vypnout/přepnout do režimu VOX. 

  DC 6V Power input – vstup pro nabíjení 

  Pro nabití monitoru zasuňte do vstupu 

  Koncovku přiložené nabíječky. 

 

 

BEZDRÁTOVÁ KAMERA 
 

Přední a zadní strana 

 

  

 IR LED Anténa kamery 

 Infračervené LED světlo umožňující vidění ve Slouží k přenosu signálu z kamery do monitoru. 

 tmě, nebo šeru.  

  

 Mikrofon  DC 6V Power input – vstup pro nabíjení 

 Slouží pro snímání zvuku poblíž kamery a  Pro nabití kamery zasuňte adaptér. 

 Přenáší zvuk z kamery do monitoru.    

   Reproduktor 

   Reprodukuje zvuk přenášený z monitoru 

 

 

 

 

Boční a spodní strana 

 

 

 LED kontrolka nabití  

 LED kontrolka se rozsvítí při nabití. Tlačítko PAIR – párování 
  Slouží k párování kamery s monitorem. 
 On/off 
 Slouží k zapnutí/vypnutí kamery.  
   

 Senzor pro noční vidění 

 Detekuje světelné podmínky prostředí, ve kterém   

 je kamera umístěna. 

  



INSTALACE 

JAK INSTALOVAT 
UPOZORNĚNÍ: Pokud používáte systém pro sledování malého dítěte, neumisťujte kameru v jeho dosahu.   

 

BEZDRÁTOVÝ MONITOR 
1. Umístěte monitor na místo, které bude mít jasný příjem. 

2. Vytáhněte stojánek. 

 Pro vytažení stojánku nepoužívejte nadměrnou sílu.  

 

BEZDRÁTOVÁ KAMERA 
Před instalací kamery, pečlivě naplánujte, kde a jak bude kamera umístěna a kde povede kabel síťového adaptéru, který se 

připojuje ke kameře. Na monitoru ověřte, zda je příjem z kamery, když je kamera umístěna na místě, kde bude trvale instalována a 

monitor je umístěn v místě, kde se bude používat nejčastěji, optimální. 

 

 Varování 

Zaměřte kameru (y), tak aby co nejlépe mohla zaznamenávat cíl: Pro umístění kamery zvolte takové místo, které poskytuje jasný 

pohled na místo, které chcete sledovat, je bezprašné a není přímo ozařováno světelnými zdroji, nebo sluncem. Neinstalujte kameru 

tam, kde jsou tlusté zdi a jiné překážky mezi kamerou/ami a monitorem. 

NEBEZPEČÍ UŠKRCENÍ - Udržujte kabel mimo dosah dítěte. NIKDY neumisťujte fotoaparát nebo 

šňůry během 3 nohy postýlky nebo dětské ohrádky. Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabely s adaptéry střídavého proudu. 

Používejte pouze dodávané AC adaptéry. 

 

1. Kameru opatrně vybalte. 

Před instalací kameru vždy spárujte, viz kapitola párování. 

 

2. Umístěte kameru na stěnu. 

Označte si polohu otvoru pro šroub na zdi a vyvrtejte otvor a vložte 1 šroub, pak připevněte. 

 

 Pro instalaci na betonové zdi, vyvrtejte díru, do které vsuňte odpovídající plastovou hmoždinku.   

 Pro instalaci kamery můžete použít šablonu na vrtání.  

 Kamera je též možné umístit na rovném povrchu, jako je například stůl nebo police. V takovém případě není nutné používat 

montážní sadu.  

 

3. Nastavte zorný úhel kamery. 

 můžete nainstalovat i další kamery (maximálně 4). Před přidáním kamery, která nebyla součástí balení je 

potřeba kameru s monitorem spárovat. 

 

  



PŘÍLOHA 

SPECIFIKACE 
jednotka popis 

systém 

Rozsah frakvence 2400 MHz~2483.5 MHz 

Síla přenosu 17dBm Max 

Citlivost monitoru -88dBm 

Typ spektra FHSS 

Modulační typ GFSK 

Přenosová rychlost 3Mbps 

Rozsah přenosu 250m ve venkovním prostředí 

Hmotnost 800g 

Bezdrátová kamera 

Typ snímače obrazu 1/5” Color CMOS Image Sensor 

Počet efektivních pixelů H: 640, V: 480 

Vyvážení bílé ano 

Objektiv EFL=3.0mm, F=2.8 

Zorný úhel 56° 

Typ IR LED/noční vidění 8pcs IR LED – 940nm / 5m 

Hlasitost reproduktoru 80dBA 

Požadavky na napájení DC 6V ± 10% 

Spotřeba energie 
480mA v režimu nočního vidění, při pohybu motorku a při použití kamery jako 
vysílačky  

Úroveň detekce hluku v režimu VOX H (vysoká): 50dBA / L (nízká): 60dBA 

Provozní teplota 0°C ~ +40°C 

Provozní vlhkost 85% RH 

Použití v prostředí vnitřní 

Úhel natočení 300° 

Úhel sklonu 100° 

Nařízení shody FCC / CE 

RoHS shoda Pouze CE verze 

Další zvláštní funkce Vestavěný mikrofon/reproduktor 

Hmotnost 122g 

Bezdrátový monitor 

Typ displeje/velikost Color TFT 3.5” 

Počet pixelů 320X240 (RGB) 

Zorný úhel H: 80°,  V: 100° 

Podporovaný počet kamer Maximálně 4 

Požadavky na napájení Adaptér : DC 6V ± 10%, Baterie : 3.7V Li-polymer 

Reproduktor 80dBA 

Mikrofon, úroveň hluku 45dBA 

Spotřeba energie Maximálně 480mA v případě nabíjení + reproduktor zapnutý na úroveň 5  

Provozní teplota 0°C ~ +40°C 

Provozní vlhkost 85% RH 

Použití v prostředí vnitřní 

Nařízení shody FCC / CE 

RoHS shoda Pouze CE verze 

Další zvláštní funkce Kontrola hlasitost, párování 

Hmotnost 160g 

 

  



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
Problém Řešení 

Žádný obraz z kamery 

1. Zkontrolujte všechna spojení s kamerou. Ujistěte se, že 
nabíječka je zasunutá. 

2. Ujistěte se, že kamera i monitor jsou zapnuté 
3. Ujistěte se, že kamera je v dosahu monitoru 
4. Ujistěte se, že kamera a monitor jsou spárované 
5. Umístěte anténu monitoru do vertikální polohy 

Obraz je trhaný nebo se vlní 

K tomuto dochází v případě, když dochází k přenosu nižšího 
počtu snímků za sekundu 
1. Zkuste přesunout kameru blíže k monitoru 
2. Odstraňte překážky mezi monitorem a kamerou 
3. Umístěte anténu monitoru do vertikální polohy 

Žádný zvuk (i když jsou zapnuté obě jednotky) 

1. Ujistěte se, že kamera je připojená k nabíječce. 
2. Může být vybitá baterie monitoru. Zjistěte, jestli problém 

přetrvává i v případě použití adaptéru. 
3. Monitor může být mimo dosah kamery, ujistěte se zda svítí 

trvale svítí LED kontrolka. 

Z monitoru se ozývá pískavý zvuk vysoké frekvence 
Tento zvuk je normální zpětná vazba, která nastane, pokud 
jsou monitor a kamera příliš blízko u sebe.  V takovém případě 
přesuňte přístroj dál od sebe. 

 

 Slabá baterie může způsobovat nestabilní proud, což negativně ovlivňuje kvalitu zvuku i obrazu. Pro získání kvalitního video 

přenosu nabijte, prosím, plně baterie. 

  



Samsung Techwin se stará o životní prostředí ve všech fázích výroby produktů, a přijímá opatření s cílem poskytnout 
zákazníkům co nejvíce ekologicky šetrných výrobků. Značkou Eco reprezentuje Samsung Techwin odhodlanost 
k výrobě výrobkům šetrným k životnímu prostředí. Znamená to, že výrobek splňuje požadavky evropské směrnice 
RoHS. 

 

Správná likvidace baterií obsažených v tomto výrobku 
(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastním systémem recyklace baterií) 
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto produktu by neměly být likvidovány společně s 
jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie 

obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie 
nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit lidské zdraví nebo životní prostředí. Pro ochranu přírodních zdrojů a pro 
podporu recyklace, prosím, baterie třiďte od jiných druhy odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného 
systému zpětného odběru baterií. 
 

 

Správná likvidace tohoto produktu 
(Likvidace elektrických a elektronických zařízení) 
(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémem recyklace) 
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické 
příslušenství (například nabíječka, náhlavní sada, USB kabel apod.) by po skončení své životnosti neměly být 
likvidovány s jiným domovním odpadem. Chcete-li zabránit možnému poškození životního prostředí nebo lidského 

zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací, přístroje nelikvidujte společně s ostatním odpadem a nechte je recyklovat 
v příslušných zařízeních, čímž přispějete též k recyklaci materiálních zdrojů. Pro získání dalších podrobných informací o bezpečné 
recyklaci výrobku doporučujeme, aby uživatelé výrobku kontaktovali buď prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo jejich místní 
úřad. Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a 
jeho elektronické příslušenství nesmí být smíchán s odpadem určeným k likvidaci. 

 

  



SÍŤ PRODEJCŮ 
 
SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 

Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400 
TEL : +82-70-7147-8740~60 FAX : +82-31-8018-3745 
 
SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc. 

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660 
Toll Free : 1-877-349-3149 
www.samsungsv.com 
 
SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD. 

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park Chertsey, 
Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS 
TEL : +44-1932-45-5300 FAX : +44-1932-45-5325 

 

 


