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KAMERA 512X POWER ZOOM

SCC- С4233(P)/С4333(P)/
С4235(P)/С4335(P)

Podręcznik użytkownika
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Ten symbol oznacza, że 
urządzenie pracuje pod 
wysokim napięciem, co może 
grozić porażeniem prądem 
elektrycznym.
Ten symbol oznacza, że 
materiały dostarczone razem z 
urządzeniem zawierają ważne 
instrukcje dotyczące obsługi i 
konserwacji urządzenia.

OSTRZEŻENIE 
	 Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub 

porażenia prądem elektrycznym, 
nie należy wystawiać urządzenia na 
działanie wody ani wilgoci. 

OSTRZEŻENIE
1. Używaj tylko standardowego 

adaptera określonego w karcie 
charakterystyki technicznej. 
Stosowanie wszelkich innych 
adapterów może spowodować 
pożar, porażenie prądem lub 
uszkodzić produkt.

2. Nieprawidłowe podłączenie 
zasilania lub wymiana baterii może 
spowodować wybuch, pożar, 
porażenie prądem lub uszkodzić 
produkt.

3. Nie należy podłączać kilku kamer 
do jednego adaptera. Przekroczenie 

dopuszczalnego limitu może 
spowodować nadmierną emisję 
ciepła lub pożar. 

4. Przewód zasilający należy pewnie 
podłączyć do oprawy gniazda. 
Niepewne podłączenie może 
spowodować pożar. 

5. Kamerę należy zamocować 
bezpiecznie i solidnie. Spadająca 
kamera może spowodować 
obrażenia ciała. 

6. Na kamerze nie wolno ustawiać 
przedmiotów przewodzących 
prąd (np. śrubokrętów, monet, 
przedmiotów metalowych itp.) ani 
pojemników napełnionych wodą. W 
przeciwnym wypadku może dojść do 
uszkodzenia ciała w wyniku pożaru, 
porażenia prądem lub upadku 
przedmiotów. 

7.	 Urządzenia nie należy montować w 
miejscach wilgotnych, zakurzonych ani 
pokrytych sadzą. W przeciwnym razie 
może dojść do pożaru lub porażenia 
prądem.

8. Jeśli z urządzenia wydobywa się 
podejrzany zapach lub dym, należy 
zaprzestać jego używania. W takim 
przypadku należy natychmiast 
odłączyć zasilanie i skontaktować 
się z centrum serwisowym. 

Środki bezpieczeństwa

UWAGA: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM NIE USUWAĆ 
OBUDOWY (ANI CZĘŚCI TYLNEJ) NIE MA CZĘŚCI PRZEZNACZONYCH 
DO NAPRAWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z 

WYKWALIFIKOWANYM PERSONELEM SERWISU.

UWAGA
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM. 	

NIE OTWIERAĆ
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Środki bezpieczeństwa

Dalsza eksploatacja może w tym 
stanie doprowadzić do pożaru lub 
porażenia prądem.

9. Jeśli niniejszy produkt nie działa 
normalnie należy skontaktować się 
z najbliższym centrum serwisowym. 
Niniejszego produktu nie wolno 
demontować ani modyfikować 
w żaden sposób. (SAMSUNG 
nie ponosi odpowiedzialności za 
problemy spowodowane przez 
samodzielne modyfikacje lub próby 
napraw).

10. Podczas czyszczenia nie należy 
bezpośrednio spryskiwać wodą 
elementów produktu. W przeciwnym 
razie może dojść do pożaru lub 
porażenia prądem.

UWAGA
1. Na produkt nie należy upuszczać 

przedmiotów ani powodować 
silnych wstrząsów. Produkt należy 
umieszczać w miejscach, gdzie nie 
ma nadmiernych wibracji ani pola 
magnetycznego.	

2. Produktu nie należy montować w 
miejscach, gdzie panują wysokie 
(ponad 50°C) lub niskie (poniżej 
-10°C) temperatury, lub wysoka 
wilgotność. W przeciwnym razie 
może dojść do pożaru lub porażenia 
prądem. 

3. W celu przeniesienia 
zamontowanego produktu należy 
najpierw wyłączyć jego zasilanie a 
następnie przemieścić lub ponownie 
zamontować produkt. 

4. W czasie burzy z wyładowaniami 
atmosferycznymi należy wyciągnąć 

wtyczkę z gniazda. Pozostawienie 
podłączonego zasilania może 
wywołać pożar lub uszkodzenie 
produktu.

5. Produkt należy trzymać poza 
zasięgiem promieni słonecznych 
oraz źródeł promieniowania 
cieplnego. Może to spowodować 
pożar.

6. Produkt należy montować w miejscu 
z dobrą wentylacją.

7.	 Nie należy kierować kamery 
bezpośrednio na bardzo jasne obiekty 
jak np. słońce, gdyż może to uszkodzić 
czujnik obrazu CCD.

8. Urządzenie nie powinno być 
narażone na kapanie lub rozlanie 
płynu, nie należy na nim stawiać 
przedmiotów wypełnionych cieczą 
np. wazonów.

9.	 Wtyczka sieci zasilającej stosowana 
jest jako urządzenie rozłączające, 
dlatego powinna być łatwo dostępna 
przez cały czas.
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Ważne zalecenia dotyczące 
bezpieczeństwa

1. Należy przeczytać poniższe zalecenia.
2. Należy zachować je do wglądu. 
3. Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia. 
4. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń.
5. Nie używać urządzenia w pobliżu wody. 
6. Czyścić wyłącznie suchą szmatką.
7. Nie blokować żadnych otworów wentylacyjnych. Montować zgodnie z 

instrukcją producenta. 
8. Nie montować w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki, kratki 

nagrzewnic lub innych urządzeń (w tym wzmacniaczy) emitujących 
ciepło. 

9. Nie lekceważyć zabezpieczenia wynikającego ze stosowania wtyczek 
spolaryzowanych lub z uziemieniem. Wtyczka spolaryzowana ma dwa 
bolce, z których jeden jest szerszy od drugiego. Wtyczka z uziemieniem 
ma trzy bolce, z czego jeden jest uziemiający. Szerszy lub odpowiednio 
trzeci bolec stosuje się w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Jeśli 
dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazda, skontaktuj się z elektrykiem 
w celu wymiany przestarzałego gniazda. 

10. Przewód zasilający przy wtyczkach, oprawach oraz w miejscach, gdzie 
wystają one z urządzenia należy zabezpieczyć przed możliwością 
nadepnięcia lub przyciśnięcia.

11. Używać wyłącznie elementów dodatkowych/akcesoriów zalecanych 
przez producenta.

12. Używać wyłącznie z wózkiem, stojakiem, trójnogiem lub stolikiem 
zalecanym przez producenta lub sprzedawanym wraz z urządzeniem.

13. Urządzenie należy odłączyć z sieci. Jeśli stosuje się wózek, należy 
zachować ostrożność przy przemieszczaniu zmontowanego wózka 
z urządzeniem, aby uniknąć odniesienia obrażeń w przypadku 
przewrócenia. 

14. Wszelkie naprawy należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi 
serwisu. Naprawy są konieczne gdy urządzenie zostało uszkodzone 
w jakikolwiek sposób, np. gdy uszkodzony jest przewód zasilający 
lub wtyczka, do środka urządzenia przedostał się płyn lub ciała obce, 
urządzenie miało kontakt z deszczem lub wilgocią, nie funkcjonuje 
normalnie lub spadło. 
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Informacje ogólne

Niniejszy rozbudowany model kamery WDR (Wide Dynamic 
Range) do zdjęć dziennych/nocnych umożliwia wyraźne 
przedstawianie jasnych i ciemnych części obrazu na ekranie 
dziękipodwójnej migawce.Kiedy na części ekranu wyświetlany 
jest jasny obiektnp. okno, w typowych kamerach ma on kolor 
jednolicie biały. Zastosowanie nowoczesnej funkcji WDR tej 
kamery pozwala na wyświetlanie wyraźnego obrazu. Kamera do 
zdjęć dziennych/nocnych przechodzi do trybu kolorowego, kiedy 
poziom naświetlenia przekracza normalną wartość. W przeciwnym 
razie uruchomiony jest tryb B/W (czarno-biały) przez wyłączenie 
funkcji filtra podczerwieni, co poprawia czułość przy identyfikacji 
obiektów w otoczeniu o niskim kontraście. Kamera zawiera również 
migawkę o małej prędkości i funkcję Sens-Up(wykorzystującą 
system zachowania półobrazu) w celu poprawienia skuteczności 
działania przy słabym oświetleniu.Kamera ta jest przeznaczona 
do użytku głównie w ciemnych miejscach, np. w podziemnych 
parkingach, w których występuje stosunkowo słabe oświetlenie. 
W czasie dnia obraz z kamery wyświetlany jest na kolorowym 
ekranie z rozdzielczością 540 linii, natomiast w nocy włączona 
jest funkcja zdjęć dziennych/nocnych oraz funkcja Sens Up 
do identyfikacji obiektów w ciemnych obszarach. Do kamery 
można równieżpodłączyć urządzenia do emitowania promieni 
podczerwonych.Ponadto, kamera ta wyposażona jest w więcej 
różnych funkcji obserwacji.Funkcja sterowania balansem bieli 
pozwala na dokładne odwzorowanie koloru wkażdym oświetleniu. 
Funkcja automatycznej regulacji ostrości, która śledzii reguluje 
ostrość przedmiotu w ruchu. Strefa prywatności pozwalająca na 
ukryciespecjalnego obszaru w celu ochrony prywatności. RS485/ 
Funkcja pilota przewodowego.

Uwaga
Urządzenie SCC-C4233(P)/C4333(P) nie obsługuje funkcji WDR.
Urządzenie SCC-C4233(P)/C4235(P) nie obsługuje funkcji V-SYNC.
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Funkcje specjalne

Wysoka czułość
Zapewnia wysoką czułość obrazu dzięki nowoczesnym 
rozwiązaniom Super-HAD IT CCD (SCC-C4233(P)/C4333(P))/
ExView-HAD PS CCD(SCC-C4235(P)/C4335(P)).
WDR
Funkcja WDR reprezentuje najnowszą technologię w skuteczny 
sposób zwiększająca zakres wzmocnienia obrazu na ekranie. 
Używana jest głównie do robienia zdjęć z ujęć wewnątrz budynku. 
Dziękitej technologii obrazy we wnętrzach oraz na zewnątrz są 
wyraźne i mają doskonałą jakość, co osiągane jest automatycznie 
przez dostosowanie poziomu WDR.

Uwaga
Urządzenie SCC-C4233(P)/C4235(P) nie obsługuje funkcji WDR

Słabe oświetlenie
Kamera wykorzystuje technologię cyfrowej obróbki sygnału, np. 
funkcje dla słabego oświetlenia lub funkcję Dzień/Noc, dzięki 
urządzenie umożliwia identyfikację obiektów nawet wnajgorszych 
warunkach.
Bardzo dobra funkcja regulacji podświetlenia
Kiedy za obiektem występuje źródło jasnego światła lub słońce, 
kamera automatycznie poprawia jakość zacienionej części obrazu.
Cyfrowa synchronizacja
W pełni cyfrowa funkcja synchronizacji linii bezpośrednio 
dostosowuje synchronizację pionową kamery, w celu polepszenia 
działania kamery ijej niezawodności.

Uwaga
Urządzenie SCC-C4233(P)/C4235(P) nie obsługuje funkcji synchronizacji linii.

Wysoka rozdzielczość
Kamera oferuje wysoką rozdzielczość (540 linii) dzięki zastosowaniu 
najnowocześniejszych technologii cyfrowego przetwarzania obrazu przy 
użyciu specjalnych algorytmów.
Konfiguracja sygnału wyjściowego
Można ustawić następujące opcje sygnału wyjściowego wideo: Odwrócenie 
obrazu (poziome, pionowe lub oba), Prywatność, Profilowanie poziome/
pionowe, funkcje POSI/NEGA oraz zoom cyfrowy.
Balans bieli
Pozwala na automatyczną regulację poziomu światła w celu 
poprawy balansu kolorów w zależności od natężenia światła.
Automatyczna regulacja ostrości
Pozwala za uzyskanie wyraźnych obrazów dzięki automatycznej 
regulacji ostrości przedmiotu w ruchu.
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Nazwy części i funkcje

1 Złącza wejścia/wyjścia Złącza wejścia/wyjściaZłącza wejścia/wyjścia
 To złącze ma gniazda wejściowe i wyjściowe sygnałów 

sterujących RS-485.

 RS-485 DATA+
 SFlbGniazdo do podłączania linii sygnału RS-485 DATA+.

 RS-485 DATA+
 SFlbGniazdo do podłączania linii sygnału RS-485 DATA+.

 1. WYJ. ALARMOWE
 Gniazdo wyjściowe alarmu wykrywania ruchu. (otwarty kolektor, 

masa)

 2. GND
 Gniazdo uziemienia.

 3. 5V WYJSCIE
 Gniazdo zasilania interfejsu RS-485 JIG. Należy stosować z 

typowymi wartościami: prąd stały +5 V 100 mA

 4. DZIEN/NOC IN
 Funkcja umożliwiająca odbieranie zewnętrznego sygnału 

DZIEN/NOC z czujnika (opcja) i przetworzenie sygnału na BW.

SCC-C4233(P)/C4235(P) SCC-C4333(P)/C4335(P)
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5-7. Zdalne złącza ZOOM/ FOCUS Port używany do funkcji 
ZOOM/FOCUS, MENU CONTROL, HOME RETURN, oraz 
ONEAF przy użyciu kontrolera zewnętrznego.W zależności 
od warunków wejścia, dostępne są 4 tryby, A, B, C i D. 
(SPECJALNY - RODZAJ STER.) 

(Zakres napięcia roboczego: +3V~+13V, -3V~-13V)

1) W przypadku dostarczania napięcia do portu ZOOM lub FOCUS

         Funkcja
               *1      
Kod

Tele (góra) Szeroki 
(dół)

Blisko 
(lewo)

Daleko 
(prawo)

Port ZOOM Port FOCUS

A -6V +6V -6V +6V

B -6V +6V +6V -6V

C +6V -6V -6V +6V

D +6V -6V +6V -6V

*1: Przy ustawieniu MENU OFF, steruje funkcjami ZOOM/ Przy ustawieniu MENU OFF, steruje funkcjami ZOOM/Przy ustawieniu MENU OFF, steruje funkcjami ZOOM/
FOCUS a przy MENU ON, zmienia kierunek, za pomocą 
przycisku SETUP góra/dół/lewo/prawo .	
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2) W przypadku dostarczania napięcia do obu portów

         Funkcja
                
Kod

ENTER/AF *2 POWROC DO HOME *3

Port ZOOM Port FOCUS Port ZOOM Port FOCUS

A -6V -6V +6V +6V

B -6V +6V +6V -6V

C +6V -6V -6V +6V

D +6V +6V -6V -6V

	 *	2 : W przypadku krótkiego dostarczenia napięcia przy W przypadku krótkiego dostarczenia napięcia przyW przypadku krótkiego dostarczenia napięcia przy 
ustawieniu MENU OFF wykonuje ONEAF oraz przez więcej 
niż 2 sekundy

 * 3 : W przypadku dostarczania napięcia przez ponad 2 sekundy W przypadku dostarczania napięcia przez ponad 2 sekundyW przypadku dostarczania napięcia przez ponad 2 sekundy 
przełącza się w pozycję PRESET 0(HOME).

2 Przełącznik SETUP Przełącznik SETUPPrzełącznik SETUP
	 Przełącznik używany do ustawiania funkcji lub właściwości. Po 

naciśnięciu i przytrzymaniu przełącznika przez co najmniej 2 
sekundy zostanie wyświetlone menu konfiguracji.	
n
 � �Ruch [W lewo/W prawo] lub zmiana wyświetlanej wartości: 
Naciskanie tego przełącznika w lewo lub w prawo powoduje 
ruch w odpowiednim kierunku lub zmianę wyświetlanej 
wartości.

 � n
 � �Ruch [W górę/W dół]: Naciskanie tego przełącznika w górę lub 
w dół powoduje przechodzenie w górę lub w dół menu.

 � n
 � �Ustawienie: Naciśnięcie tego przełącznika w menu powoduje 
potwierdzenie wybranej wartości lub funkcji. Naciśnij ten 
przycisk, aby przejść do menu podrzędnego.

3  Wska�nik LED zasilania Wska�nik LED zasilaniaWska�nik LED zasilania
 SFlbCzerwona dioda LED świeci, kiedy zasilanie jest normalnie 

podłączone. 
4 Gniazdo OB. VIDEO WYJSCIE  Gniazdo OB. VIDEO WYJSCIEGniazdo OB. VIDEO WYJSCIE
 SFlbPodłączane do gniazda wejścia wideo monitora. Służy do 

przesyłania sygnału wyjściowego wideo. 
5 Gniazdo zasilania  Gniazdo zasilaniaGniazdo zasilania
 FlbSłuży do podłączania kabla zasilania.
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Instalacja

❚ Przed instalacją
Sprawdzanie zawartości opakowania

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się następujące elementy.

O czym należy pamiętać podczas instalacji i użytkowania
n
 � �Nie należy rozmontowywać kamery samodzielnie.
n
 � � �Zawsze zachowywać ostrożność przy przenoszeniu kamery. 
Nie uderzać kamery ani nią nie potrząsać. Należy zachować 
ostrożność przy obsłudze i przechowywaniu kamery.

n
 � �Nie instalować ani nie używać kamery w mokrym otoczeniu, 
np. w czasie deszczu lub na mokrych powierzchniach.

n
 � � �Nie czyścić kamery materiałami ściernymi. Do czyszczenia 
należy zawsze używać suchej szmatki.

n
 � �Należy umieszczać kamerę w chłodnym miejscu z dala 
od bezpośredniego działania promieni słonecznych. W 
przeciwnym razie kamera może zostać uszkodzona.

Kamera	 Uchwyt	kamery	
(ZŁĄCZE 
MONTUJĄCE)
2 śruby

Podręcznik 
użytkownika 
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❚ Instalacja kamery 
Aby zainstalować i użytkować kamerę, należy najpierw przygotować 
następujące kable.

Kabel zasilania (sprzedawany osobno)
Wymagania dotyczące zasilacza, który podłączony jest do portu 
POWER IN kamery są następujące:

-SCC-C4233(P)/C4235(P) : DC 12V 600mA
-SCC-C4333(P)/C4335(P) : AC 24V 300 mA AC 24V 300 mAAC 24V 300 mA	

DC 12V 600mA

Kabel wideo
Należy użyć kabla BNC, jaki przedstawiono na ilustracji, aby podłączyć
port OB. VIDEO WYJSCIE kamery do monitora.
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❚ Podłączenie kabli
1.  Podłącz jeden koniec kabla BNC do gniazda OB. VIDEO WYJSCIE.

2.  Podłącz drugi koniec kabla BNC do gniazda OB. VIDEO IN 

monitora.
 

Złącze wejścia wideo
tylnego panelu monitora 

Kabel BNC

Złącze wyjścia wideo
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3.  Włącz zasilacz do sieci. Za pomocą płaskiego śrubokrętu podłącz 
jedną część zasilacza, która składa się z dwóch linii, do portu 
POWER kamery, w następujący sposób:

4.  Określ rodzaj zasilania i wybierz odpowiedni sposób zasilania za 
pomocą przycisku POWER SELECTION. Następnie podłącz zasilacz 
do gniazdka ściennego.

SCC-C4333(P)/C4335(P) SCC-C4233(P)/C4235(P)
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5.	  Jeśli kamera działa normalnie, przez 5 sekund będzieJeśli kamera działa normalnie, przez 5 sekund będzie 
wyświetlany następujący ekran.

 * ROM VER i EEP VER mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

6. Wymagania dla sterowania RS485 są następujące:
 - Prędkość przesyłu sygnału: 9600 b/s
 - Bit danych: 8 bitów 
 - Bit stopu: 1 bit 
 - Bit parzystości: brak

SAMSUNG  PROTOKOL

ADRES 0
RODZAJ  RS-485, HALF
PREDKOSC  9600
ROM VER  1.000
EEP VER  1.000
OBIEKTYW OK
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Konfiguracja kamery

Uwaga
*1 Urządzenie SCC-C4233(P)/C4333(P) nie obsługuje funkcji WDR.
*2 Dostępne języki mogą się różnić w zależności od regionu sprzedaży.
*3 Urządzenie SCC-C4233(P)/C4235(P) nie obsługuje funkcji V-SYNC.

W tym rozdziale opisano, w jaki sposób można skonfigurować ustawienia 
kamery. Ponaciśnięciu przełącznika SETUP i przytrzymaniu przez co 
najmniej 2 sekundy, zostanie wyświetlone menu konfiguracyjne. Schemat 
kranowego konfiguracji przedstawiono poniżej:

ID KAMERY WYL./WL...

PRZYSLONA WDR...*1/ALC.../RECZNY...

MIGAWKA
WYL./AUTO X2 ~ AUTO 
X256/1/100(1/120) ~ 1/10K

AGC/MOTION WYL./NISKI/WYSOKI

B.WOLNO/WOLNO/NORMALNIE/
SZYBKO/B.SZYBKO

BALANS BIELI ATW1/ATW2/AWC/RECZNY...

TRYB FOCUS AF/MF/ONEAF

DETEKCJA RUCHU WYL./WL...

DZIEN/NOC DZIEN.../NOC.../AUTO.../ZEWNETRZNY

PRYWATNOSC WYL./WL.......

SPECJALNE ... JEZYK *2

UST. VIDEO ...

RS-485 ...

PREDKOSC ZOOMU 1~4

ZOOM CYFROWY WYL./X2~X16

WYSWIETL.ZOOM WYL./WL.

INFO O SYSTEMIE ...

RODZAJ STER. A/B/C/D

V-SYNC *3 INT/LINIA...

POWROT

PRESET ...



16 1716 17

PO
L

❚ ID KAMERY
Menu [ID KAMERY] służy do przydzielania identyfikatora kamerze. 
Po naciśnięciu przełącznika SETUP, kiedy wybrane jest menu [ID 
KAMERY], zostanie wyświetlony odpowiedni ekran konfiguracji.

Można wprowadzić identyfikator kamery o maksymalnej długości 
20 znaków, składający się z liter, cyfr oraz znaków specjalnych. 
Identyfikator kamery można wyświetlić w żądanym miejscu za 
pomocą menu podrzędnego [LOKALIZACJA...]. Po naciśnięciu 
przełącznika SETUP w opcji [POWRÓT] ekran powróci do menu 
wyższego poziomu.

❚ PRZYSLONA
Menu [PRZYSLONA] służy do ustawiania metody automatycznej 
regulacji oświetlenia kamery.  

ID KAMERY WL...
PRZYSLONA ALC...
MIGAWKA WYL.
AGC WYSOKI
BALANS BIELI ATW2
TRYB FOCUS AF
DETEKCJA RUCHU WYL.
DZIEN/NOC DZIEN...
PRYWATNOSC WYL.
SPECJALNE ...
PRESET ...
WYJSCIE WYJSCIE

(ID KAMERY)
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 : ! - + * () /

     POWROT

SP▶▶ ◀◀ SP     LOKALIZACJA...
KAMERA-1...........
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WDR...

Po naciśnięciu przełącznika SETUP, kiedy wybrane jest menu 
podrzędne [WDR…], zostanie wyświetlony odpowiedni ekran 
konfiguracji.

Prędkość migawki można ustawić w opcji [POZIOM1] a jasność w 
opcji [POZIOM2]. Natomiast w menu [BALANS BIELI] można wybrać 
ustawienia [WSZYSTKO], [NA ZEWNATRZ] lub [WEWNATRZ]. 
W przypadku opcji [WSZYSTKO] kamera reguluje balans bieli dla 
obrazów na zewnątrz i wewnątrz.

Uwaga
Urządzenie SCC-C4233(P)/C4333(P) nie obsługuje funkcji WDR.

ALC...
Po naciśnięciu przełącznika SETUP, kiedy wybrane jest menu 
podrzędne [ALC…], zostanie wyświetlony odpowiedni ekran 
konfiguracji.

ID KAMERY WYL.
PRZYSLONA	 WDR...
MIGAWKA WYL.
AGC WYSOKI
BALANS BIELI ATW2
TRYB FOCUS AF
DETEKCJA RUCHU WYL.
DZIEN/NOC DZIEN...
PRYWATNOSC WYL.
SPECJALNE ...
PRESET ...
WYJSCIE WYJSCIE

(WDR)

POZIOM1	 L � � � I � � � H
POZIOM2 L � � � I � � � H
BALANS BIELI WEWNATRZ
POWROT

ID KAMERY WYL.
PRZYSLONA	 ALC...
MIGAWKA WYL.
AGC WYSOKI
BALANS BIELI ATW2
TRYB FOCUS AF
DETEKCJA RUCHU WYL.
DZIEN/NOC DZIEN...
PRYWATNOSC WYL.
SPECJALNE ...
PRESET ...
WYJSCIE WYJSCIE

(ALC)

BLC	 WYL.
POZIOM                    ( 0) �	�	�	�	I �	�	�	�
POWROT
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Można włączyć funkcję BLC (Back Light Compensation 
— kompensacja podświetlenia). W celu wybrania strefy BLC 
można wybrać opcje [DOL...], [GORA...], [LEWO...], [PRAWO...] 
i [SRODEK...]. Rzeczywiste miejsce wyświetlane jest przy 
wprowadzaniu każdego elementu.W menu [UZYTKOWNIK…] 
można ustawić żądaną strefę BLC, określając jej rozmiar i położenie. 
W menu [POZIOM] można ustawić poziom sygnału wyjściowego 
wideo.Zakres dostępnych wartości to od -9 do +9.

RECZNY...
Po naciśnięciu przycisku SETUP po wybraniu ustawienia RECZNY 
w pozycji PRZYSLONA, zostanie wyświetlony dodatkowy ekran, 
na którym można ręcznie skonfigurować otwieranie i zamykanie 
PRZYSLONA.

❚ MIGAWKA
Menu [MIGAWKA] służy do ustawiania prędkości migawki 
elektronicznej o dużej prędkości oraz opcji AUTO migawki o małej 
prędkości. Migawka o dużej prędkości może być ustawiona na 
7 różnych prędkości i zwykle używana jest do przedstawiania 
szybko poruszających się obiektów. (System NTSC: od 1/100 do 
1/10000, system PAL: od 1/120 do 1/10000). AUTO migawki o małej 
prędkości może być ustawiona na jedną z 13 prędkości od X2 do 
X256 i służy od obniżania prędkości migawki w celu uzyskania 
bardziej wyraźnego obrazu w warunkach słabego oświetlenia. W 
przypadku wybrania opcji AUTO migawki o małej prędkości jej 
prędkość jest obniżana automatycznie w zależności od stopnia 
zaciemnienia.

ID KAMERY WYL.
PRZYSLONA	 RECZNY...
MIGAWKA WYL.
AGC WYSOKI
BALANS BIELI ATW2
TRYB FOCUS AF
DETEKCJA RUCHU WYL.
DZIEN/NOC DZIEN...
PRYWATNOSC WYL.
SPECJALNE ...
PRESET ...
WYJSCIE WYJSCIE

(RECZNY)

	
POZIOM                   ( 00) �	�	�	�	I �	�	�	�
POWROT
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Przy ciągłym naciskaniu przycisku SETUP prędkości migawki 
przełączane są w następującej kolejności:
WYL. à AUTO X2 à AUTO X4 à AUTO X6 à AUTO X8 à AUTO X12à	

AUTOX16 à AUTO X24 à AUTO X32 à AUTO X48à	AUTO X64	à	
AUTO X96	à	AUTO X128	à	AUTO X256	à	WYL. à 1/100(1/120) à	
1/250	à	1/500	à	1/1000	à	1/2000	à	1/4000	à	1/10K

❚ AGC
Menu AGC (Auto Gain Control — automatyczna regulacja 
wzmocnienia) służy do ustawiania poziomu wzmocnienia	
AGC kamery. Kiedy funkcja AGC jest włączona, kamera 
automatyczniezwiększa czułość przez wzmocnienie sygnału 
wideo,gdy jego wartość spada poniżej wartości normalnej. Poziom 
wzmocnienia AGC można wybrać tylko wtedy, 

gdy w menu [MIGAWKA] wybrano opcję WYL. lub migawkę o dużej 
prędkości.Można wybrać ustawienia [WYL.], [NISKI], i WYSOKI.

Uwaga
W przypadku wybrania wartości AUTO w opcji DZIEN/NOC menu AGC 
wyświetlane jest z ciągiem [---]; nie można wtedy zmienić ustawienia.

ID KAMERY WYL.
PRZYSLONA	 ALC...
MIGAWKA AUTO X2
RUCH B.SZYBKO
BALANS BIELI ATW2
TRYB FOCUS AF
DETEKCJA RUCHU WYL.
DZIEN/NOC DZIEN...
PRYWATNOSC WYL.
SPECJALNE ...
PRESET ...
WYJSCIE WYJSCIE

ID KAMERY WYL.
PRZYSLONA	 ALC...
MIGAWKA WYL.
AGC WYSOKI
BALANS BIELI ATW2
TRYB FOCUS AF
DETEKCJA RUCHU WYL.
DZIEN/NOC DZIEN...
PRYWATNOSC WYL.
SPECJALNE ...
PRESET ...
WYJSCIE WYJSCIE
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❚ MOTION
Menu [MOTION] służy do ustawienia intensywności wzmocnienia 
AGC kamery  dla ruchu. Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie 
AUTO migawki niskiej prędkości. Dostępne opcje to w zależności 
od poziomu intensywności wzmocnienia AGC [B.WOLNO], 
[WOLNO],[NORMALNIE], [SZYBKO] i [B.SZYBKO].	

Aby monitorować bardzo szybko poruszające się obiekty przy 
słabym oświetleniu, wybierz opcję [B.SZYBKO]. Aby monitorować 
nieporuszające się obiekty przy słabym oświetleniu, wybierz opcję 
[B.WOLNO]

❚ BALANS BIELI
Menu [BALANS BIELI] używane jest do konfigurowania ustawień 
balansu bieli kamery.

ID KAMERY WYL.
PRZYSLONA	 ALC...
MIGAWKA AUTO X2
MOTION B.SZYBKO
BALANS BIELI ATW2
TRYB FOCUS AF
DETEKCJA RUCHU WYL.
DZIEN/NOC DZIEN...
PRYWATNOSC WYL.
SPECJALNE ...
PRESET ...
WYJSCIE WYJSCIE

ID KAMERY WYL.
PRZYSLONA	 ALC...
MIGAWKA WYL.
AGC WYSOKI
BALANS BIELI ATW2
TRYB FOCUS AF
DETEKCJA RUCHU WYL.
DZIEN/NOC DZIEN...
PRYWATNOSC WYL.
SPECJALNE ...
PRESET ...
WYJSCIE WYJSCIE
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Błękitne niebo
Deszcz

Zachmurzenie

Słonecznie

Częściowe zachmurzenie

Świetlówka

Lampa halogenowa

Lampa wolframowa
Światło świec

10	000K

9	000K

8	000K

7	000K

6	000K

5	000K

4	000K

3	000K

2	000K

1	000K

Dostępne są cztery różne tryby umożliwiające dostosowanie balansu 
bieli:

● 	[ATW1] (automatyczne śledzenie balansu bieli, tryb 1): Kamera 
automatycznie dostosowuje temperaturę barw w czasie 
rzeczywistym w zależności od zmiany temperatury otoczenia. 
Zakres zmian temperatur barw mieści się w zakresie od 2500°K 
do 9300°K.

● 	[ATW2]: Zakres zmian temperatur barw mieści się w zakresie od 
2000°K do 10000°K.

● 	[AWC	] (automatyczne sterowanie balansem bieli): Ustawienie 
temperatury barw definiowane jest jednorazowo. Po wybraniu 
ustawienia należy nastawić kamerę na obiekt, aby zapamiętać 
jego temperaturę barw i nacisnąć przełącznik SETUP. Zostaje 
zapamiętana stała temperatura barw.

● 	[RECZNY...]: Ta opcja służy do ręcznego ustawiania bieżącej 
temperatury barw. Można również wybrać własne ustawienia dla 
koloru czerwonego i niebieskiego.

Uwaga
Kiedy menu [DZIEŃ/NOC] kamery jest ustawione na [NOC], [BALANS BIELI] 
wyświetli się jako „---„. Nie można wyregulować ustawień ręcznie.
Gdy jest ustawione na [KOLOR] w trybie [NOC], balans bieli zostanie ustawiony 
na taką samą wartość jak tryb [KOLOR]. 
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❚ TRYB FOCUS
W menu [TRYB FOCUS], można ustawić metodę regulacji ostrości 
w opcji AF (Auto Focus), MF(Manual Focus) lub ONEAF(One Auto 
Focus).

● 	[AF]: W trybie Auto Focus można stale monitorować ekran, ostrość 
będzie regulowana automatycznie. W przypadku ręcznej regulacji 
ostrości, kamera działa tak samo, jak w trybie ręcznej regulacji ostrości 
(Manual Focus). Automatycznie ustawia ostrość po przesunięciu 
powiększenia.

● 	[MF]: W trybie ręcznej regulacji ostrości można ręcznie regulować 
ostrość. 

● 	[ONEAF]: W trybie ONEAF kamera automatycznie ustawia ostrość 
po poruszeniu powiększeniu i działa tak samo, jak w trybie ręcznej 
regulacji ostrości dla nieruchomego powiększenia.

Uwaga
※ Funkcja AF może nie być dostępna dla wymienionych poniżej obiektów. W takim  Funkcja AF może nie być dostępna dla wymienionych poniżej obiektów. W takimFunkcja AF może nie być dostępna dla wymienionych poniżej obiektów. W takim 

przypadku należy regulować ostrość ręcznie.
-	Obiekty o wysokiej intensywności lub obiekty oświetlone niewielką ilością światła
- Obiekty filmowane przez mokre lub brudne szyby
- Zdjęcia przedstawiające zarówno oddalone i bliskie obiekty
- Białe ściany i inne jednokolorowe obiekty
- Żaluzje lub inne obiekty o poziomym układzie

ID KAMERY WYL.
PRZYSLONA	 ALC...
MIGAWKA WYL.
AGC WYSOKI
BALANS BIELI ATW2
TRYB FOCUS AF
DETEKCJA RUCHU WYL.
DZIEN/NOC DZIEN...
PRYWATNOSC WYL.
SPECJALNE ...
PRESET ...
WYJSCIE WYJSCIE
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❚ DETEKCJA RUCHU
Menu [DETEKCJA RUCHU] służy do konfiguracji ustawień związanych 
z wykrywaniem ruchu. Po naciśnięciu przełącznika SETUP, kiedy 
w menu [DETEKCJA RUCHU] wybrano opcję [WL…], zostanie 
wyświetlony następujący ekran

Nie można zmienić ustawienia typu 2, ponieważ jest ono na stałe 
związane z wyświetlaniem pełnoekranowym. W przypadku ustawień 1 i 
3 można wybrać własny obszar wykrywania ruchu.

Poniżej opisano wymienione 3 typy:

1. Typ okna

 Wybrany obszar wyświetlany jest w ramce. Ruch wykrywany 
jest tylko w tym obszarze. Można ręcznie ustawić własny obszar 
wykrywania ruchu. Do ustawiania rozmiaru obszaru można 
używać przełącznika Setup W górę/W dół/W lewo/W prawo.	
Aby przejść do opcji [UST. POZYCJI], naciśnij przełącznik 
SETUP. Po wybraniu położenia za pomocą przełącznika Setup 
W górę/W dół/W lewo/W prawo naciśnij przycisk SETUP,	aby	
wrócić menu wyższego poziomu. Aby ustawić rozmiar i położenie 
w opcji [OBSZAR] wybierz jedną z opcji: 0, 1, 2 lub 3.

ID KAMERY WYL.
PRZYSLONA	 ALC...
MIGAWKA WYL.
AGC WYSOKI
BALANS BIELI ATW2
TRYB FOCUS AF
DETEKCJA RUCHU WL...
DZIEN/NOC DZIEN...
PRYWATNOSC WYL.
SPECJALNE ...
PRESET ...
WYJSCIE WYJSCIE

(DETEKCJA RUCHU)

RODZAJ	 1
OBSZAR 0*				1*				2*				3*
WYSWIETL. WL.
CZULOSC L � � � I � � � H
POWROT
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Uwaga
Wybrane okno dla opcji OBSZAR wyświetlane jest w kolorze białym, a okno 
niewybrane w czarnym.

2. Typ etykiety
 Prostokątny obszar wykrywania jest wcześniej ustalony. Obszar 

wykrywania wyświetlany jest z możliwością zmiany rozmiaru 
i położenia. Nie można zmienić opcji [OBSZAR], ponieważ 
wyświetlana jest ona z ciągiem [---].

�.   Typ blokowy
	 Ekran jest podzielony na niewielkie panele. Kiedy w wybranym 

panelu wykryty zostaje ruch, panel wyświetlany jest na ekranie.
SFlb

	 n	[PRESET]: Cały ekran stanowi obszar wykrywania ruchu.
	 n		[UZYTKOWNIK...]: Można ręcznie ustawić własny obszar 

wykrywania ruchu. Do ustawiania jego obszaru można używać 
przełącznika SETUP W górę/W dół/W lewo/W prawo.	Aby	
usunąć wybrany blok, naciśnij przycisk SETUP.

Okno0

Okno1

Etykieta0

Etykieta2

Etykieta1

Etykieta3
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Aby wybrać opcję [POWROT], naciśnij przycisk W GÓRĘ 
na górnym panelu lub przycisk W DÓŁ na panelu dolnym, a 
następnie ENTER, aby wrócić do menu wyższego poziomu.	
Aby ustawić własny obszar wykrywania ruchu, należy określić 
rozmiar i położenie obszaru. W przypadku wybrania ustawienia 
[WL.] dla opcji [WYSWIETL.] wykryty ruch wyświetlany jest na 
ekranie, a kamera wysyła sygnał wyjściowy alarmu. Użytkownik  
może również przydzielić stopień czułości wykrywania ruchu.

Uwaga
※	Menu DETEKCJA RUCHU jest niedostępne przez pierwsze 5 sekund działania 

funkcji PAN/TILT/ZOOM/FOCUS/IRIS.
※ Ponieważ funkcja wykrywania ruchu jest uzależniona od jasności wybranego 

obszaru, może nie działać poprawnie w przypadku różnych jasności tła i obiektu.

❚ DZIEN/NOC
Menu [DZIEN/NOC] używane jest do konfigurowania ustawień 
dziennych i nocnych kamery. W przypadku tej kamery można 
włączać lub wyłączać filtr IR (podczerwieni).

ID KAMERY WYL.
PRZYSLONA	 ALC...
MIGAWKA WYL.
AGC WYSOKI
BALANS BIELI ATW2
TRYB FOCUS AF
DETEKCJA RUCHU WYL.
DZIEN/NOC DZIEN...
PRYWATNOSC WYL.
SPECJALNE ...
PRESET ...
WYJSCIE WYJSCIE
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DZIEN...
Po naciśnięciu przełącznika SETUP, kiedy wybrane jest menu 
podrzędne [DZIEN…], zostanie wyświetlony odpowiedni ekran 
konfiguracji. Wartości opcji [POZ. CHROM.] można ustawiać,Wartości opcji [POZ. CHROM.] można ustawiać, 
kiedy wybrane jest menu podrzędne DZIEN… Wartości opcji [AGC 
KOLOR] i [AGC DETAL] można ustawiać, kiedy wybrane jest menu 
AGC.

Uwaga
W przypadku wybrania zbyt dużej wartości opcji [AGC DETAL] na obrazie 
widoczny jest wyraźny szum.

NOC...
Po naciśnięciu przełącznika SETUP, kiedy wybrane jest menu 
podrzędne [NOC…], zostanie wyświetlony odpowiedni ekran 
konfiguracji.

(DZIEN)

POZ. CHROM. (7) �	�	�	�	�	�	�	I
AGC KOLOR	 	( 0) �	�	�	�	I �	�	�	�
AGC DETAL	 (0) I � � � �	�	�	�
POWROT

(NOC)

KOLOR/BW BW...
POWROT
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Nawet w trybie nocnym może być wyświetlany obraz kolorowy przy 
jasnym oświetleniu. Z tego względu można wybrać jedną z opcji: 
[KOLOR...] i [BW]. W przypadku opcji [KOLOR] należy ustawić 
temperaturę barw dla balansu bieli. Można również wybrać własne 
ustawienia dla koloru czerwonego i niebieskiego. W przypadku opcji 
[BW...], kiedy opcja BURST ma wartość [WL.], wysyłane są impulsy 
synchronizacyjne w zespolonym sygnale wideo. Jeśli opcja BURST ma 
wartość [WYL.], sygnały synchronizacyjne nie są wysyłane.

Uwaga
Kiedy jest ustawiony na [NOC], [BALANS BIELI] ustawień wideo wyświetli sie jako 
„---„. Nie można wyregulować ustawień ręcznie.
Gdy jest ustawione na [KOLOR] w trybie NOCNYM, balans bieli zostanie 
ustawiony na taką samą wartość jak tryb [KOLOR]

AUTO…
Wybranie tej opcji powoduje automatycznie przechodzenie z trybu 
Dzień do trybu Noc lub odwrotnie, w zależności od oświetlenia. W 
przypadku słabego oświetlenia funkcja powoduje również wyłączenie 
funkcji filtrowania podczerwieni w celu zwiększenia czułości. W 
innych przypadkach powoduje uruchomienie funkcji filtrowania w 
celu zmniejszenia czułości.Po naciśnięciu przełącznika SETUP,	
kiedy wybrane jest menu podrzędne [AUTO...], zostanie wyświetlony 
odpowiedni ekran konfiguracji.

(AUTO)

POZIOM ( 0) I � � � �	�	�		
DZIEN  NOC	 								2	S
NOC  DZIEN	 						5	S
POWROT

(BW)

BURST  WYL.
POWROT

(KOLOR)

BALANS BIELI  ATW2
POWROT
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Dla tej funkcji można określić poziom dla każdej zmiany trybem 
[DZIEN] i [NOC].

Uwaga
W przypadku wybrania wartości [AUTO] w opcji [DZIEN/NOC] menu AGC 
wyświetlane jest z ciągiem [---]; nie można wtedy zmienić ustawienia.

ZEWNETRZNY
Opcja służy do automatycznej zmiany trybu kolorowego na tryb 
czarno-biały lub na odwrót przy wykorzystaniu zewnętrznego czujnika.

❚ PRYWATNOSC
Menu [PRYWATNOSC] używane jest do konfigurowania ustawień prywatności 
kamery. Po naciśnięciu przełącznika SETUP, kiedy w menu [PRYWATNOSC] 
wybrano opcję [WL…], zostanie wyświetlony następujący ekran.

ID KAMERY WYL.
PRZYSLONA	 ALC...
MIGAWKA WYL.
AGC WYSOKI
BALANS BIELI ATW2
TRYB FOCUS AF
DETEKCJA RUCHU WYL.
DZIEN/NOC	 ZEWNETRZNY...
PRYWATNOSC WYL.
SPECJALNE ...
PRESET ...
WYJSCIE WYJSCIE

ID KAMERY WYL.
PRZYSLONA	 ALC...
MIGAWKA WYL.
AGC WYSOKI
BALANS BIELI ATW2
TRYB FOCUS AF
DETEKCJA RUCHU WYL.
DZIEN/NOC DZIEN...
PRYWATNOSC WL.
SPECJALNE ...
PRESET ...
WYJSCIE WYJSCIE

(MAPA STREFY PRYW.)

STYL 4

POWROT

0
6

12

1
7

13

2
8

14

3
9

15

4
10

5
11
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Można łącznie wybrać 16 strefy prywatności. W przypadku konfiguracji 
stref z zakresu od 0 do 15 należy wybrać rozmiar, położenie i kolor.

Uwaga
ø W celu zwiększenia ochrony prywatności podczas konfiguracji STREFY PRYW. W celu zwiększenia ochrony prywatności podczas konfiguracji STREFY PRYW.W celu zwiększenia ochrony prywatności podczas konfiguracji STREFY PRYW. 

zaleca się wybór o ok. 10% więcej obszaru do ukrycia.
ø Mozaika w nagrywanych obrazach to STREFA PRYW. Mozaiki na nagrywanych Mozaika w nagrywanych obrazach to STREFA PRYW. Mozaiki na nagrywanychMozaika w nagrywanych obrazach to STREFA PRYW. Mozaiki na nagrywanych 

obrazach nie można usunąć po nagraniu.

❚ SPECJALNE
Menu [SPECJALNE] używane jest do konfigurowania ustawień 
specjalnych kamery. Po naciśnięciu przełącznika SETUP, kiedy w 
menu [SPECJALNYM] wybrano opcję […], zostanie wyświetlony 
następujący ekran

ID KAMERY WYL.
PRZYSLONA	 ALC...
MIGAWKA WYL.
AGC WYSOKI
BALANS BIELI ATW2
TRYB FOCUS AF
DETEKCJA RUCHU WYL.
DZIEN/NOC DZIEN...
PRYWATNOSC WL.
SPECJALNE	 ...
PRESET ...
WYJSCIE WYJSCIE

(SPECJALNE)
JEZYK  POLISH
UST. VIDEO ...
RS-485  ...
PREDKOSC ZOOMU 4
ZOOM CYFROWY WYL.
WYSWIETL.ZOOM   WYL.
INFO O SYSTEMIE ...
RODZAJ STER. A
V-SYNC  INT
POWROT

USTAW. STREFY PRYW. 0

<ZOOM/FOCUS>...
<SIZE>...
<LOKALIZACJA>...
KOLOR  ...
WYJSCIE WYJSCIE
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JEZYK
Służy do zmiany języka menu ekranowego za pomocą przełącznika 
SETUP W lewo/W prawo.	

Uwaga
Dostępne języki mogą się różnić w zależności od regionu sprzedaży.

UST. VIDEO
Menu [UST. VIDEO] używane jest do konfigurowania ustawień 
prywatności kamery. Po naciśnięciu przełącznika SETUP, kiedy w 
menu [PRYWATNOSC] wybrano opcję [WL…], zostanie wyświetlony 
następujący ekran.

DNR
Funkcja DNR (Digital Noise Reduction) [Cyfrowa Redukcja Hałasu] 
umożliwia redukcję hałasu w trakcie nagrywania obrazu.

(SPECJALNE)
JEZYK  POLISH
UST. VIDEO	 ...
RS-485  ...
PREDKOSC ZOOMU 4
ZOOM CYFROWY WYL.
WYSWIETL.ZOOM   WYL.
INFO O SYSTEMIE ...
RODZAJ STER. A
V-SYNC  INT
POWROT

(UST. VIDEO)

DNR  WYL.
KOMP. MIGOTANIA  WYL.
ODWROC WYL.
DETAL  (2)  � � I �
SYGNAL Y  (0)  I � � �
C-POZIOM  (0)  I � � �
POSI/NEGA  +
POWROT

(UST. VIDEO)

DNR  WL.
KOMP. MIGOTANIA  WYL.
ODWROC WYL.
DETAL  (2)  � � I �
SYGNAL Y  (0)  I - - - - - - - -
C-POZIOM  (0)  I - - - - - - - -
POSI/NEGA  +
POWROT
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KOMP. MIGOTANIA
Jeśli ta opcja ma wartość [WL.], prędkość migawki jest ustawiona 
na 1/100 s (dla systemu NTSC) lub 1/120 s (dla systemu PAL), 
aby zapobiec migotaniu wynikającemu z niezgrania częstotliwości 
synchronizacji pionowej z częstotliwością migania światła.
ODWROC
Służy do odwracania sygnałów wideo poziomo, pionowo lub na oba 
sposoby.
DETAL
Służy do sterowania rozróżnieniu poziomemu lub pionowemu.
SYGNAL Y
Służy do ustawiania poziomów sygnału Sync oraz całości sygnału 
jasności sygnału wideo.
C-POZIOM
Służy do ustawiania poziomów sygnału Burst oraz całości sygnału 
jasności sygnału wideo.
POSI/NEGA
Służy do generowania sygnału lub odwracania sygnału jasności wideo.

RS-�85
Po naciśnięciu przełącznika SETUP, kiedy w menu [RS-485] 
wybrano opcję […], zostanie wyświetlony następujący ekran.

Użytkownik może wybrać PROTOKOL, PREDKOSC i ADRES 
(zakres wartości: od 0 do 255) komunikacji.

(SPECJALNE)
JEZYK  POLISH
UST. VIDEO ...
RS-485 	 ...
PREDKOSC ZOOMU 4
ZOOM CYFROWY WYL.
WYSWIETL.ZOOM   WYL.
INFO O SYSTEMIE ...
RODZAJ STER. A
V-SYNC  INT
POWROT

(RS-485)

PROTOKOL  SAMSUNG
PREDKOSC  9600
ADRES 0
POWROT
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PREDKOSC ZOOMU

Aby wybrać prędkość, należy użyć przełącznika SETUP W lewo/W 
prawo w menu [PREDKOSC ZOOMU].
1 : Najniższa prędkość
2 : Niska prędkość
3 : Wysoka prędkość
4 : Najwyższa prędkość

ZOOM CYFROWY
Można ustawić stopień powiększenia zoomu cyfrowego w menu 
[ZOOM CYFROWY]. Stopień powiększenia obejmuje zakres od CYFROWY]. Stopień powiększenia obejmuje zakres odCYFROWY]. Stopień powiększenia obejmuje zakres od 
[WYL] do 16 razy. W przypadku ustawienia Zoomu Cyfrowego na 
maksymalnie 16-krotne powiększenie, tryb przejdzie w 32-krotny 
zoom optyczny i możliwe będzie powiększenie przedmiotu do 512 
razy. Aby wybrać stopień powiększenia w menu [ZOOM CYFROWY], 
należy użyć przełącznika SETUP W lewo/W prawo.

(SPECJALNE)
JEZYK  POLISH
UST. VIDEO ...
RS-485 	 ...
PREDKOSC ZOOMU	 4
ZOOM CYFROWY WYL.
WYSWIETL.ZOOM   WYL.
INFO O SYSTEMIE ...
RODZAJ STER. A
V-SYNC  INT
POWROT

(SPECJALNE)
JEZYK  POLISH
UST. VIDEO ...
RS-485 	 ...
PREDKOSC ZOOMU	 4
ZOOM CYFROWY X16.
WYSWIETL.ZOOM   WYL.
INFO O SYSTEMIE ...
RODZAJ STER. A
V-SYNC  INT
POWROT
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WYSWIETL.ZOOM
W menu [WYSWIETL.ZOOM] można wyświetlać skalę ZOOMU na 
ekranie. 

Uwaga
W przypadku wybrania wartości [AUTO] w opcji [DZIEN/NOC] menu AGC 
wyświetlane jest z ciągiem [---]; nie można wtedy zmienić ustawienia.

INFO O SYSTEMIE
Menu [INFO O SYSTEMIE] służy do sprawdzania informacji 
powiązanych z systemem. Po naciśnięciu przyciskuSETUP,	
kiedy wybrano menu [INFO O SYSTEMIE]  zostanie wyświetlony 
odpowiedni ekran.

Polecenie umożliwia wyświetlenie informacji o wersji pamięci ROM, 
wersji EEP, protokole, adresie, typie, szybkości transmisji i numerze 
seryjnym.

(SPECJALNE)
JEZYK  POLISH
UST. VIDEO ...
RS-485 	 ...
PREDKOSC ZOOMU	 4
ZOOM CYFROWY WYL.
WYSWIETL.ZOOM   WL.
INFO O SYSTEMIE ...
RODZAJ STER. A
V-SYNC  INT
POWROT

X32

(SPECJALNE)
JEZYK  POLISH
UST. VIDEO ...
RS-485 	 ...
PREDKOSC ZOOMU	 4
ZOOM CYFROWY WYL.
WYSWIETL.ZOOM   WYL.
INFO O SYSTEMIE	 ...
RODZAJ STER. A
V-SYNC  INT
POWROT

(INFO O SYSTEMIE)

ROM VER  1.000
EEP VER  1.000
PROTOKOL  SAMSUNG
ADRES  0
RODZAJ KOMUN.  RS-485, HALF
PREDKOSC  9600
NUMER SERYJNY     000000000000000
POWROT
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RODZAJ STER.
Po wprowadzeniu przewodu portu zdalnego można ustawić tryb A, B, C 
lub D.

 Kod Tele Szeroki Daleko Blisko

A -6V +6V +6V -6V

B -6V +6V -6V +6V

C +6V -6V +6V -6V

D +6V -6V -6V +6V

V-SYNC
Można wybrać tryb synchronizacji pionowej, [INT] i [LINIA]. W 
przypadku wybrania opcji [INT] do synchronizacji używany jest 
wewnętrzny generator kwarcowy. W przypadku opcji [LINIA] kamera 
do synchronizacji wykorzystuje częstotliwość zewnętrznego źródła 
zasilania.

Uwaga
- W przypadku opcji [LINIA], urządzenie SCC-C4333(P)/SCC-4335(P) nie W przypadku opcji [LINIA], urządzenie SCC-C4333(P)/SCC-4335(P) nieW przypadku opcji [LINIA], urządzenie SCC-C4333(P)/SCC-4335(P) nie 

obsługuje zasilania prądem stałym 12 V, wtedy wyświetlana zostanie wartość [---].
- Urządzenie SCC-C4233(P)/C4235(P) nie obsługuje funkcji V-SYNC.
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❚  PRESET
Należy wybrać menu [PRESET] i nacisnąć przełącznik SETUP,	
zostanie wyświetlony ekran menu podrzędnego [MAPA PRESETU].

Należy wybrać numer PRESET i nacisnąć przełącznik SETUP,	
zostanie wyświetlony powyższy ekran.

UST. POZYCJI
Służy do zapamiętania pozycji ZOOM lub FOCUS.

ID PRESETU
Służy do określenia identyfikatora na podstawie pozycji PRESETU 
jako [ID KAMERY].

Uwaga
Wybranie opcji [POWROC DO HOME] powoduje automatyczny powrót do pozycji 
HOME, jeśli przez określony czas nie zostanie naciśnięty żaden klawisz. Pozycja przez określony czas nie zostanie naciśnięty żaden klawisz. Pozycjaprzez określony czas nie zostanie naciśnięty żaden klawisz. Pozycja 
HOME ustawiona jest w opcji PRESET 0, jeśli jest zapisana, lub [WYL], jeśli nie 
jest zapisana.

Ustawienie czasu dla opcji POWROC DO HOME
WYL. à 1MIN à 2MIN à 3~60MIN à 2 GODZ. à 3~12 GODZ.

(MAPA PRESETU)

WYJSCIE        WYJSCIE  

1
6

11
16
21
26
31

2
7

12
17
22
27


3
8

13
18
23
28


4
9

14
19
24
29

POWROC DO HOME       WYL.

H0
5

10
15
20
25
30

NR PRESETU            0

UST. POZYCJI 	 														...
ID PRESETU               WL....

WYJSCIE        WYJSCIE 

POWROT
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Pozycja Szczegóły

Rodzaj produktu Kamera CCTV

Źródło zasilania SCC-C4233(P)/SCC-C4235(P) : prąd stały 12 V±10%
SCC-C4333/C4335 : AC 24V ± 10% (60Hz ± 0.3Hz)
SCC-C4333P/C4335P : AC 24V ± 10% (50Hz ± 0.3Hz) 

Rodzaj 
transmisji

SCC-C4233(5)/C4333(5): System koloru w standardzie NTSC
SCC-C4233(5)P/C4333(5)P: System koloru w standardzie PAL

Pobór mocy SCC-C4233(P): 4 W
SCC-C4235(P): 5 W
CC-C4333(P): 5 W
CC-C4335(P): 5,5 W

Przetwornik 
obrazu

SCC-C4233(P)/C4333(P) : 1/4” Super-HAD IT CCD
SCC-C4235(P)/C4335(P) : 1/4” ExView-HAD PS CCD

Efektywna 
liczba pikseli

SCC-C4233(5)/C4333(5): 768(poz.) x 494(pion.)
SCC-C4233(5)P/C4333(5)P: 752(poz.) x 582(pion.)

Częstotliwość 
wybierania linii

Pozioma: NTSC   15.734 Hz(INT)/15.750Hz(LL) 
                  PAL      15.625 Hz(INT)/15.625 Hz(LL)

Pionowa: NTSC   59,94 Hz(INT)/0 Hz(LL) 
              PAL      50 Hz(INT)/50 Hz(LL)

Tryb 
synchronizacji

wewnętrzna (INT)/synchronizacja liniowa (LL)

Urządzenie SCC-C4233(P)/C4235(P) nie obsługuje 
funkcji synchronizacji linii.

Rozdzielczość 540 (KOLOR)/570 linii TV (CZ-B)

Stosunek 
sygnał/szum

Około 50 dB

Dane techniczne
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Pozycja Szczegóły

Min. oświetlenie 
sceny

Warunki SCC-C4233(P)/C4333(P) SCC-C4235(P)/C4335(P)

Oświetlenie Sens-up Kolor
Czarno-
biały

Kolor
Czarno-
biały

50 IRE Wyłączona 2.0 0.20 1.2 0.12

30 IRE Wyłączona 1.2 0.12 0.7 0.07

15 IRE Wyłączona 0.6 0.06 0.3 0.03
50 IRE x256 0.008 0.0008 0.005 0.0005
30 IRE x256 0.005 0.0005 0.003 0.0003

15 IRE x256 0.002 0.0002 0.001 0.0001

Wide Dynamic
Range

SCC-C4233(P)/C4333(P) : nd
SCC-C4235/C4335: x128
SCC-C4235P/C4335P: x160

Prędkość igawki 
elektronicznej

O dużej prędkości: WYL.~1/10K/s
O małej prędkości: WYL.~X256

ZOOM 
CYFROWY

2x ~ 16x

Balans bieli ATW1/ATW2/AWC/Tryb RECZNY(3200°K, 5600°K, 
regulacja wzmocnienia R/B)

Sygnał 
wyjściowy

ZESPOLONY SYGNAŁ WYJSCIOWY WIDEO: 1,0 Vp-p 
75 omów/BNC

Wilgotność
robocza

-10°C~+50°C

Wilgotność
robocza

~90%

Rozmiar NETTO (SxWxG):  SCC-C4233(5)(P): 60,5x59,5x125,2 
SCC-C4333(5)(P): 60,5x59,5x159,2

Ciężar NETTO  :  SCC-C4233(5)(P): 444g 
SCC-C4333(5)(P): 595g

BRUTTO:  SCC-C4233(5)(P): 552g 
SCC-C4333(5)(P): 717g



�8 �9

Notatki

Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach 
wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi 
odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego 
wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego 
usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów 
oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów 
materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla 
środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych 
powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali 
zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. 

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić 
warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami 
komercyjnymi.
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