Makety bezpečnostních kamer

Atrapa bezpečnostní kamery slouží k preventivní ochraně objektu před napadením
pachatelem. Atrapa dokáže navodit iluzi profesionálně zabezpečeného objektu za zlomek
ceny profesionálního kamerového systému.

Instalace
Atrapa bezpečnostní kamery se instaluje do míst, kde je nutno zvýšit
bezpečnost a snížit kriminalitu. Atrapa by měla vždy mířit objektivem do
inkriminovaného místa. V případě atrap venkovních kamer se doporučuje
instalace dvou atrap vzájemně se hlídajících. Zamezí se tak napadení
kamery z místa mimo oblast dohledu a navodí se iluze kvalitně
navrženého kamerového systému. Atrapu vždy instalujte mimo
dosah osob. Při instalaci dbejte na preciznost montáže. Všechny
kabely, pokud je atrapa kamery má, zaveďte do jejího držáku nebo
do podkladu. Zajistíte tak iluzi kamerového systému
nerozeznatelného od profesionální instalace. Při upevňování
přihlédněte k typu povrchu a zvolte správné a dostatečně pevné
uchycení. Spatně uchycená atrapa zvyšuje riziko úrazu a snižuje
efekt prevence kriminality. Atrapy kamer je vhodné doplnit dobře
viditelnou cedulí "Objekt střežen kamerovým systémem" nebo
jinými prvky ochrany a zabezpečení objektů.

Instalace atrapy jako krytu kamery
Některé atrapy kamer dovolují nahradit vnitřní model kamery za funkční
kameru. Tím mohou sloužit jako kryt bezpečnostní kamery. Takto
tvořený kryt kamery nemá vestavěné vyhřívání. Z tohoto důvodu je
nutno montovat do krytu pouze kamery s rozsahem teplot do
venkovního prostředí.

Omezení
• Vnitřní atrapu kamery nikdy neinstalujte do
venkovního prostředí.
• Atrapu kamery nevystavujte vibracím a vysoké vlhkosti.
• Na připevněnou atrapu nikdy nezavěšujte jiné cizí předměty.
• Atrapa ani kryt sám o sobě nejsou funkční náhražkou
kamerového systému.
• Při využití blikající LED v Dummy3 je nutno montovat atrapu
kamery tak, aby nebyla na přímém dešti a nedošlo ke vzlínání vody
do prostoru baterií.

Vložení a výměna baterií do makety II a III
Povolte šrouby krytu baterií na zadní straně atrapy kamery. Vložte dvě baterie 1,5V typu
AA. Dejte pozor na polaritu baterií, špatně zvolená polarita může poškodit elektroniku.
Záporný pól baterie přijde vždy na pružinku bateriového držáku. Kryt baterií zpět
zašroubujte. Šrouby dobře dotáhněte aby nedocházelo k pronikání vlhkosti k bateriím.

Vložení a výměna baterií do makety I
Sejměte posunem dopředu horní kryt atrapy kamery. Otevřete kryt baterií stiskem
západky. Vložte tři baterie 1,5V typu AA. Dejte pozor na polaritu baterií, špatně zvolená
polarita může poškodit elektroniku. Záporný pól baterie přijde vždy na pružinku
bateriového držáku. Kryt baterií zpět zacvakněte a nasuňte horní kryt atrapy kamery.

Údržba
Před údržbou je nutné vyjmout baterie, pokud je výrobek obsahuje. Pro čištění použijte
vlhký hadřík. Nikdy výrobek nevkládejte do vody ani nemyjte pod tekoucí vodou.
Výrobek nesmí být čištěn chemickými prostředky.

Záruka
Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje
poruchu v době dvou let od zakoupení, zašlete jej na adresu servisu. Záruka na tento
výrobek je v délce 2 let od zakoupení u vašeho obchodníka. Jako záruční list slouží
daňový doklad, vydaný při nákupu s jednoznačnou identifikací tohoto výrobku nebo tento
níže potvrzený záruční list. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy
způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto
vzniklé závady se nevztahuje záruka.
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