
INSTRUKJCA OBSŁUGI KAMERY PRZEMYSŁOWEJ 
 

1. Przed przystąpieniem do użytkowania kamery, prosimy o zapoznanie się z instrukcją. 
Prosimy o zachowanie instrukcji, w razie potrzeby późniejszego wykorzystania. 
 

2. Uwaga !! 
1. Aby uniknąć porażenia prądem, należy unikać bezpośredniego kontaktu kamery z wodą 
2. Instalacja kamery powinna być wykonana tylko przez wykwalifikowany personel. 
3. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, należy nie demontować obudowy kamery.  
    Wszelkie naprawy powinny również być wykonywane przez wykwalifikowany personel. 
4. Nie używać kamery, jeśli wydobywa się z niej dym bądź dziwny zapach, bądź jeśli wygląda na to ze nie pracuje poprawnie.   
    W takich wypadkach odłącz zasilanie i skontaktuj się z dostawcą. 
 

3. Zalecenia: 
− Nie upuszczać ani nie potrząsać gwałtownie pudełkiem. Pudełko nie daje 100% ochrony przed mocnymi uderzeniami. 
− Nie dotykać szybki przetwornika. 
− Nie zanurzać kamery w wodzie lub innych płynach. Może to grozić porażeniem. 
− Nie kierować kamery w stronę mocnego światła (np. słońca). 
− Kamera przeznaczona do pracy w temperaturze od: -20st. do +50st, oraz wilgotności do 85% 
− Podłączając zasilanie do kamery, zawsze postępuj zgodnie z zaleceniami instrukcji. 
− Nie instalować i nie używać kamery w małych, niewentylowanych pomieszczeniach. Podwyższona temperatura może mieć 

wpływ na zmniejszenie żywotności kamery, jak również na ryzyko pożaru. 
− Nie rzucaj kamerą, ani nie narażaj jej na mocne uderzenia i wibracje. Może to skutkować uszkodzeniem kamery.. 
− Instalacja kamery w pobliżu telewizorów, nadajników radiowych, głośników audio i innych urządzeń generujących pole 

elektromagnetyczne, może wpływać na zakłócenia w obrazie. 
 

4. Podłączenie kamery. 
 

Zdjęcie 1 – pojedyncza kamera podłączona bezpośrednio do monitora. 

 
Zdjęcie 2 – kilka kamer podłączonych do rejestratora i monitora. 

 
 
 
 

5. Czyszczenie kamery. 
 

− W celu czyszczenia obiektywu i szybki kamery, należy wykorzystać przeznaczona do tego ściereczkę 
− Kurz można osunąć z kamery za pomocą zwilżonej ściereczki.  
− Do usunięcia trwalszych zabrudzeń należy użyć szmatki nasączonej łagodnym detergentem, następnie należy wytrzeć 

kamerę i osuszyć. 
− Nie należy ozywać żadnych mocnych detergentów do czyszczenia kamery: benzyny, rozcieńczalnika.  
− Użycie tych środków może spowodować usuniecie lakieru i uszkodzenie powierzchni kamery.  

 
 
 



Rozwiązywanie problemów: 
 
Przed oddaniem kamery na serwis, proszę sprawdzić poniższe zagadnienia, aby upewnić się ze kamera została 
podłączona prawidłowo. 
Jeśli kamera nadal nie będzie działać, prosimy o kontakt z dostawcą. 
 
1. Brak obrazu 
- sprawdź czy wszystkie urządzenia zostały włączone 
- sprawdź czy wszystkie przewody zostały poprawnie podłączone 
- sprawdź czy napięcie dostarczone do kamery jest prawidłowe 
- sprawdź czy zasilacz dostarcza prąd o odpowiednim amperażu. 
 
 2. Obraz nie jest wyra źny 
- sprawdź ustawienia monitora 
- sprawdź czy szybka osłaniająca obiektyw jest czysta 
- sprawdź czy ustawienia ostrości są prawidłowe (kamery ze zmienna ogniskową) 
 
3. Obraz zakłócony. 
- sprawdź czy kamera nie znajduje się w pobliżu innych urządzeń wysokiego napięcia 
- sprawdź czy wtyk BNC został poprawnie zaciśnięty 
- sprawdź połączenie kabli Video 
 
Jeżeli kamera nadal nie działa, prosimy o kontakt z do stawca. 
 
Jeżeli obraz nie jest wyświetlany na monitorze: 

− sprawdź czy kabel zasilający jest odpowiednio podłączony do sieci i monitora 
− sprawdź czy kable nie są uszkodzone 
− sprawdź czy kamera ma ustawiony odpowiedni tryb IRIS (kamery z funkcja AI) 

Jeżeli obraz jest zamazany: 
− sprawdź czy obiektyw nie jest zanieczyszczony, jeśli tak, wyczyść go delikatnie 
− sprawdź czy ostrość obiektywu jest odpowiednio ustawiona (kamery ze zmienną ogniskową) 

Jeżeli kolor wyświetlany na monitorze nie jest prawidłowy 
− sprawdź czy balans bieli jest ustawiony w pozycji WBM 

w większości kamer, balans bieli w trybie WBA jest automatycznie ustalany.  
− jeśli kamera pracuje w nietypowych warunkach oświetleniowych, sprawdź ustawienia trybu IRIS 
− sprawdź ustawienia kolorów monitora 

Jeżeli obraz jest zbyt ciemny: 
− sprawdź ustawienia kontrastu monitora 
− sprawdź ustawienia gamma monitora 
− zmień ustawienia BLC w kamerze (kamera z menu OSD) 

Jeżeli obraz jest zbyt jasny: 
− sprawdź ustawienia monitora 
− zmień ustawienia BLC w kamerze (kamera z menu OSD) 

Jeżeli podczas pracy kamery w nocy, pojawiają się szumy: 
− sprawdź ustawienia AGC w kamerze  (kamera z menu OSD) 

Jeżeli obraz wyświetlany na monitorze nie jest przejrzysty 
− sprawdź ustawienia monitora 
− sprawdź czy kamera nie jest skierowana w źródła mocnego światła 
− sprawdź czy ostrość obiektywu jest odpowiednio ustawiona ( kamery zmiennoogniskowe) 

Jeżeli obraz migota: 
− sprawdź czy kamera nie jest skierowana na źródła światła fluorescencyjnego 
− sprawdź czy kamera ma ustawiony odpowiedni tryb IRIS (kamery z funkcja AI) 

jeżeli obraz jest zniekształcony: 

− sprawdź czy obiektyw kamery nie jest uszkodzony 
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I. WŁAŚCIWOŚCI

Nowej generacji przetwornik i procesor!

Zastosowanie najnowszej generacji przetwornika i procesora pozwala 

na uzyskanie bardzo dobrej jakości obrazu, nawet w warunkach słabego

oświetlenia.

WDR !

Funkacja WDR poprawiająca jakość obrazu w zmiennych i trudnych 
warunkach oświetleniowych.

Wysoka rozdzielczość !

Rozdzielczość 700 TVL

Funkcja Dzień / Noc !

Kamera automatycznie przełącza sie z trybu kolorowego do trybu
czarno-białego przy spadku poziomu oświetlenia.

3D-DNR !
Funkcja cyfrowej redukcji szumów pozwala kamerze uzyskiwać bardziej
wyraźny obraz, nawet w warunkach słabego oświetlenia.

Detekcja ruchu!

Funkcja detekcji ruchu pozwala na wywoływanie alarmu lub nagrywania po
wykryciu poruszających się obiektów. Użytkownik jest w stanie ustawić czułość
i strefy detekcji.
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9. UTC

II Interfejs

Maski Prywatności !
Maski prywatności pozwalają na wyłączenie wybranych stref obrazu
z podglądu poprzez zakrycie ich czrnym kolorem. Użytkownik może ustawić
wielkość i pozycje takiego obszaru.

OSD !
Konfigurowalne menu ekranowe

Dzięki funkcji UTC, wykorzystując kontroler UTC, użytkownik będzie
w stanie kontrolować menu OSD kamery.

Interfejs

Góra

Dół

PrawoLewo
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III OSD

Przytrzymaj przycisk ENTER przez 2 sekundy aby zobaczyć menu jak niżej:

SCENE SELECT - wybierz jedną z ustalonych scenerii, wciskając PRAWO/LEWO
w zależności od warunków w jakich ma pracować kamera:
Full Auto,Indoor,Outdoor,Backlight,ITS and Custom.

Indoor: wewnątrz budynku

Outdoor: na zewnątrz budynku

Backlight: kiedy obserowawany obiekt jest oświetlony od tyłu

ITS: w środowisku ruchu ulicznego

Custom: tryb ręczny w którym ręcznie dostosowujemy ustawienia WDR i ATR-EX

3.1 Migawka/AGC

SETUP MENU
1 / 2

SCENE SELECT FULL AUTO
PICT ADJUST
EZOOM ON
DIS OFF
PRIVACY MASK
MOTION DET OFF
SYS SETTING
EXIT

ADVANCED MENU
1 / 2

SHUTTER/AGC AUTO
WHITE BAL ATW
HLC/BLC HLC
WDR/ATR-EX WDR
DNR
DAY/NIGHT DAY DAY
IR OPITIMIZER
RETURN

Wybierz CUSTOM aby wejść w ustawienia ręczne i wciśnij ENTER aby wejść
w menu opcji zaawansowanych.
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Tryb:Auto/Manual/Fix

a. Tryb Auto - automatyczny

3.2 Balans bieli

ATW/PUSH/USER1/USER2/MANUAL/PUSH LOCK.

3.3 HLC/BLC

AUTO SETUP

AE LEVEL ........I...100
AGC MAX 44.8DB
SENS UP OFF

RETURN

MANUAL SETUP

SHUTTER 1/50
AGC MAX 44.8DB

RETURN

b. Tryb Manual - ręczny / Tryb Fix - mieszany

Użytkownik może określić prędkość migawki i ustawienia wzmocnienia AGC

Balans bieli pozwala na ustawienie realności kolorów. Użytkownik może
wybrać jeden z następujących trybów:

HLC jest funkcją pozwalającą na zamaskowanie obiektów generujących
zbyt jaskrawe światło. Funkcja wykorzystywana podczas monitorowania 
ruchu drogowego w nocy.
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CLIP LEVEL - i im większa liczba, tym bardziej jaskrawy obiekt będzie
zamaskowany

3.4 WDR/ATR-EX

Contrast: Low, Middle, High

Clear

ATR-EX to funkcja poprawiająca kontrast obiektów znajdujących się w trudnych
warunkach oświetleniowych

HLC SETUP

CLIP LEVEL ...........0

RETURN

WDR SETUP

CONTRAST MID
CLEAR FACE MID

RETURN

BLC - Kompensacja światła wstecznego - wyrównanie jasnego światła

WDR to funkcja poprawiająca jakość obrazu w trudnych warunkach
oświetleniowych
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3.5 DNR

Digital Noise Reduction Technology - cyfrowa redukcja szumów.

.

Level:0~3

3.6 Day/Night - Funkcja Dzień/noc

Tryb :Day/Night/Auto (Dzień/Noc/Automatyczny)

DNR SETUP

LEVEL .......I.....3

RETURN

D/N AUTO SETUP

BURST OFF
CNTL SIGNAL INT
DELAY CNT ......I...001
DAY→NIGHT ......I...060
NIGHT→DAY ......I...084

RETURN

ATR-EX SETUP

CONTRAST MID
CLEAR FACE MID

RETURN

UWAGA
Tylko w trybie CUSTOM można ręcznie ustawiać opcje WDR i ATR-EX

Funkcja pozwala kamerze uzyskiwać bardziej wyraźny obraz w warunkach
słabego oświetlenia

W trybie AUTO obraz będzie kolorowy w ciągu dnia i czarno-biały w nocy



3.7 Defog

Level:Low,Mid,High - Pozniom Niski/Średni/Wysoki.

3.8 Picture Adjustment - ustawienia obrazu

Brightness:0~255 - Jasność

Contrast:0~63 - Kontrast

Sharpness:0~15 - Ostrość

Hue:0~127 - Odcień

Color gain:0~255 - Nasycenie kolorów

ADVANCED MENU
2 / 2

LENS SHD COMP OFF
DEFOG ON
FLK LESS AUTO
ANTI CR AUTO

RETURN

DEFOG SETUP

LEVEL MID

RETURN

SETUP MENU
1 / 2

SCENE SELECT FULL AUTO
PICT ADJUST
EZOOM ON
DIS OFF
PRIVACY MASK
MOTION DET OFF
SYS SETTING
EXIT

PICT ADJUST

BRIGHTNESS ......I...184
CONTRAST
SHARPNESS
HUE
COLOR GAIN

RETURN

Funkcja usuwająca mgłę i poprawiająca widoczność
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3.9 EZOOM - Cyfrowe powiększenie

3.10 DIS

3.11 Privacy Mask - Maski prywatności

3.12 Motion Detection - Detekcja Ruchu

Detection Sensitivity:0~127 - Czułość detekcji

Block Display: włączanie/wyłączanie wyświetlania siatki detekcji

Mask area: Strefa maskowania

Monitor area:

EZOOM SETUP

MAG I............000
PAN ......I.....512
TILT ......I.....256

RETURN

MOTION DETECTION

DETECT SENSE .....I......111
INTERUAL I...........000
BLOCK DISP OFF
MASK AREA
MONITOR AREA

RETURN

Użytkownik może dostosować powiększenie i pozycje obrazu

DIS - wyłączenie ustawionego wcześniej powiększenia

Użytkownik może dostosować rozmiar, pozycję, kolor i przezroczystość
15 stref prywatności

Strefa monitorowania - 4 opcjonalne strefy, użytkownik może
ustawić pozycję strefy
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3.13 Sync Mode - Synchronizacja

3.14 Lens - Obiektyw

Auto/Manual - Automatyczny/Ręczny - wybierz odpowiedni tryb w zależności
od obiektywu kamery

3.15 Camera ID - Nazwa kamery - funkcja pozwala na ustawianie nazwy kamery

SYSTEM SETTING

SYNC MODE INT
LENS AUTO
FLIP OFF
LCD/CRT CRT
COMMUNICATION
CAMERA ID OFF

RETURN

AUTO IRIS SETUP

TYPE DC
MODE AUTO
ADJUST
SPEED .......I....031

RETURN

CAMERA ID SETUP

.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
WXYZ0123456789 ! ”#$%& ’ (
) _` , ¥ :;＜＝＞？﹫\ˆ*↑↓← →∕

CHR1 CHR2
↑↓← → CLR POS

RETURN
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“←↑↓→”

“CLR” Wyczyść nazwę kamery

“POS” Ustal pozycje wyświetlania nazwy

“RETURN”Powrót do poprzedniego menu

3.16 Language - Język

3.17 Camera Reset - przywracanie ustawień fabrycznych

SETUP MENU
2 / 2

LANGUAGE ENGLISH
VERSION 1.0
MAINTENACE

EXIT

MAINTENACE
W.PIX MASK MANUAL
CAMERA RESET

RETURN

Można użyćw nazwie liter, cyfr i innych znaków

Użyj kursorów w celu nawigacji

Menu może być wyświetlane w następujących językach:
chiński, angielski, hiszpański, rosyjski, portugalski, niemiecki, francuski, japoński

Reset kamery przywraca wszystkie ustawienia kamery do ustawień fabrycznych.
Reset powinien zostać potwierdzony przez użytkownika dwukrotnie.
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3.18 EXIT/SAVE - Wyjście/Zapis

IV Specyfikacja

EXIT MENU

PLEASE CHOOSE
SAVE
NOT SAVE
CANCEL
BACK

Po każdej wprowadzone zmianie, użytkownik musi kliknąć EXIT, aby wejść
w menu wyjściowe, a następnie wybrać SAVE/NO SAVE/CANCEL, 
aby zapisać, nie zapisać bądź anulować zmiany.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Model NT-AR1-V

Przetwornik 1/3" SONY EFFIO-V  (EFFIO4141+663CCD)
Rozdzielczo�� pozioma TVL 720 linii

Liczba pikseli PAL:976(H)×582(V) / NTSC:976(H)×494(V)
Format Video PAL / NTSC

Zasi�g reflektora podczerwieni Do 35 metrów
Obiektyw 2,8mm
Czuło��
WDR TAK
D/N DAY/NIGHT/AUTO

Balans bieli ATW/Manual/Auto
AGC Auto/Manual/Off
BLC ON/OFF
DNR 3-DNR

DEFOG TAK
Współczynnik S/N >58dB (AGC ON)
Korekcja gamma 0.45

Strefy prywatno�ci ON/OFF
Cyfrowy Zoom TAK
Detekcja ruchu ON/OFF
Funkcja lustra ON/OFF
Pobór pr�du 350mA

Wyj�cie wideo
Zasilanie

Temperatura pracy -20°C ... +50°C
Klasa szczelno�ci IP66

Waga 600g

0,01 Lux, 0 Lux (IR ON)

1.0 Vp-p, 75�
12 V (9V ~ 15V)




