
    
 
 
 
 

Sada bezdrátové monitorovací kamery 												
SCOUT 1100 
 
 
 
Obj. č.: 134 05 44 
 
 
 
 
 
 
Vážení zákazníci, 
 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup sady bezdrátové monitorovací kamery. 
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku          
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste     
jim odevzdali i tento návod.  
 
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 
 
 
 

Rozsah dodávky 
 

1 x jednotka majitele 
1 x venkovní jednotka pro domácí mazlíčky 
1 x nabíjecí akupack NiMH pro jednotku majitele 
1 x napájecí adaptér pro jednotku majitele 
1 x napájecí adaptér s konektorem pro venkovní jednotku pro domácí mazlíčky 
4 x montážní šrouby a hmoždinky 
1 x závitová pojistka 
1 x kovová konzola 
1 x imbusový klíč 
 
 
 
 

 
 
 
 

Popis a ovládací prvky 
 
Jednotka majitele  

 
 
1. Displej (obrazovka LCD) 11. LED kontrolka zap. a vyp. (ON/OFF) (zelená) 
2. Tlačítko nahoru   
    Normální režim: Náklon nahoru 
    Režim Menu: Navigace směrem nahoru 

12. LED kontrolka hlasitosti (zelená, oranžová, 
      červená, červená). Poznámka: platí pouze 
      pro vnitřní jednotku pro domácí mazlíčky 
      (není součástí balení). 

3. Tlačítko dolů    
    Normální režim: Náklon dolů 
    Režim Menu: Navigace směrem dolů 

13. Mikrofon 

4. Tlačítko doleva  
    Normální režim: Otočení doleva 
    Režim Menu: Navigace směrem doleva 

14. Tlačítko zapnutí/vypnutí jednotky a videa 
      Jednotku lze ZAPNOUT a VYPNOUT 
      stisknutím a podržením. Displej LCD  
      zapnete a vypnete jedním stisknutím. 

5. Tlačítko doprava  
    Normální režim: Otočení doprava 
    Režim Menu: Navigace směrem doprava 

15. Anténa 
      Pro optimální příjem anténu zvedněte. 

6. Tlačítko Menu   
    Stisknutím otevřete možnosti nabídky. 

16. Kryt baterie 

7. Tlačítko OK 17. Stojan 
8. Tlačítko pro rychlé hledání  
    Stiskem lze zdvojnásobit rychlost posunutí 
    videa a náklonu kamery. Pro obnovení 
normální 
    rychlosti stiskněte tlačítko ještě jednou. 

18. Reproduktor 

9. Tlačítko mluvení  
    Stisknutím a podržením můžete mluvit na 
    svého domácího mazlíčka. 
    Poznámka: Platí pouze pro vnitřní jednotku  
    pro domácí mazlíčky (není součástí balení). 

19. USB konektor 
      Připojení k výstupu AV 
      * Kabel AV (volitelné příslušenství, je třeba 
      zakoupit samostatně) 

10. LED kontrolka napájecího adaptéru (svítí 
      modrá) a baterie (svítí červená).       

20. Zdířka připojení napájecího adaptéru 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Symboly menu na jednotce majitele  
 

 

Úroveň signálu (5 úrovní) 

Nulový příjem RF signálu 

Režim nočního vidění (obrazovka se změní na černobílou) 

Ovládání úrovně baterie (4 úrovně) 

Posunutí vlevo 

Posunutí vpravo 

Naklonění nahoru 

Naklonění dolů 

Posunutí/naklonění normální rychlostí 

Posunutí/naklonění dvakrát vyšší rychlostí 

Ovládání úrovně hlasitosti (8 úrovní) 

Ovládání úrovně jasu (8 úrovní) 

Ovládání úrovně zoomu (1X, 2X) 

Nastavení alarmu (6h, 4h, 2h, Vypnuto) 

Ovládání kamery (obraz ze všech kamer, náhled z jedné kamery, přidání, 
odstranění) 

 

 
Venkovní jednotka 
 

 
 
1. Objektiv kamery 3. Tlačítko párování 
2. Infračervené diody 4. Anténa 
 

Uvedení do provozu 
 

� Chcete-li současně používat jednotky pro domácí mazlíčky a jednotku majitele,  
je třeba mezi nimi navázat bezdrátové spojení. Jeho dosah závisí na okolním prostředí. 

� Bezdrátový signál může být blokován jakýmkoli velkým kovovým předmětem, například lednicí, 
zrcadlem, kovovou kartotékou, kovovými dveřmi nebo železobetonem. 

� Síla signálu se může snižovat také kvůli jiným pevným objektům, například stěnám, nebo 
rádiovým či rádiovým nebo televizním zařízením, jako jsou televizory, bezdrátové nebo mobilní 
telefony, zářivky nebo reostaty. 

� Používání jiných výrobků na kmitočtu 2,4 GHz, například bezdrátových sítí (routery Wi-Fi®), 
systémů Bluetooth® nebo mikrovlnných trub, může způsobovat rušení tohoto výrobku,  
a proto monitory uchovávejte ve vzdálenosti minimálně 1,5 m (5 stop) od těchto typů výrobků 
nebo je vypněte, pokud se zdá, že způsobují rušení. 

� Pokud je signál slabý, přesuňte monitor a/nebo jednotky pro domácí mazlíčky na jiné místo  
v místnosti nebo venku. 

 

Začínáme 
 

Vložení akumulátoru do jednotky majitele 
 

 
 
1. Zasuňte konce drátů nabíjecího akupacku do zdířek, jak znázorňuje výše uvedený obrázek  

(1 = černý drát; 2 = červený drát) a akupack vložte do schránky. 
 

 
 
2. Kryt schránky akumulátoru vraťte na místo a pomocí malého šroubováku opatrně utáhněte  

šroubek ve směru hodinových ručiček. 
 
Zdroj napájení jednotky majitele 
 
DŮLEŽITÉ 
Před použitím kamery doporučujeme nabíjecí akumulátor vložit  
do kamery a plně nabít. V případě výpadku proudu Vám to později 
umožní jednotku napájet z akumulátoru.  
 
1. Zapojte malý konektor napájecího adaptéru do jednotky 

majitele a druhý konec (adaptér) do elektrické zásuvky. 
Používejte pouze přiložený napájecí adaptér  
(6 V AC / 500 mA). 

2. Pro zapnutí jednotky majitele stiskněte a 1 sekundu podržte 
tlačítko . 

3. Po zapnutí jednotky pro domácí mazlíčky a jednotky majitele se na displeji jednotky  
majitele zobrazí video pořízené venkovní jednotkou pro domácí mazlíčky. 



4. Pokud mezi jednotkami není spojení, nebo když jste mimo dosah, přenos videa se vypne  
a na LCD displeji se objeví symbol  . Z jednotky se každých 5 sekund ozve pípnutí.  
Přesuňte jednotku majitele blíže k venkovní jednotce pro domácí mazlíčky, dokud  
se spojení neobnoví. 

5. Pokud chcete jednotku majitele vypnout, stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF ( ),  
dokud se ukazatel průběhu nezastaví. 

 
POZNÁMKA 
Pokud je akumulátor slabý, začne symbol baterie  svítit červeně a každých 16 sekund  
zazní pípnutí. V takovém případě je třeba akumulátor nabít. Plné nabití akumulátoru trvá asi 16 hodin. 
 
Při nabíjení 
 

1. Pokud je jednotka vypnuta a napájecí adaptér je připojen k síti, na obrazovce se zobrazí  
logo adaptéru a poté se po dobu 45 sekund bude zobrazovat blikající symbol baterie.  
V levém horním rohu obrazovky se rozsvítí modrá LED kontrolka, která signalizuje, že adaptér  
je zapojen. 

2. Pokud je jednotka zapnuta a napájecí adaptér je připojen k síti, v pravém horním rohu  
obrazovky se zobrazí symbol baterie, který signalizuje, že se akumulátor nabíjí.  
V levém horním rohu se rozsvítí modrá LED kontrolka, která signalizuje, že adaptér je zapojen. 

 
Instalace venkovní jednotky pro domácí mazlí čky 
 

� Tento výrobek není určen k ponoření do vody. Pokud ho chcete používat venku, namontujte  
ho na kryté místo, kde nebude vystaven přímému dešti nebo sněhu. 

� Vyberte pro kameru místo, které poskytne nejlepší pohled na okolí a na činnost, kterou chcete 
monitorovat. 

� Vyberte pro kameru místo, kde se okolní teplota pohybuje v rozsahu od -10 °C do 50 °C  
(14 °F – 122 °F). 

� Kameru neinstalujte na místa, kde jsou silné stěny nebo na místa, kde jsou mezi kamerou  
a jednotkou majitele nějaké překážky. 

� Neinstalujte kameru na místa, ve kterých by musel bezdrátový signál procházet přes cementové, 
betonové a kovové materiály. Došlo by ke snížení dosahu přenosu. 

� Pečlivě naplánujte, kam a jak jednotku pro domácí mazlíčky umístíte a také kudy povedou  
kabely propojující jednotku pro domácí mazlíčky s napájecím adaptérem. 

� Kameru nasměrujte tak, abyste dosáhli optimální úhel pro sledování požadované oblasti: vyberte 
pro kameru místo, které nabízí dobrý náhled monitorované oblasti, ve kterém se nepráší a kde 
nebude kamera směrovat proti silnému zdroji světla nebo proti přímému slunečnímu světlu. 

� Předtím než jednotky pro domácí mazlíčky trvale nainstalujete, ověřte si jejich funkčnost – sledujte 
obraz na monitoru, když je jednotka pro domácí mazlíčky na stejném místě a ve stejné poloze,  
v jaké bude trvale nainstalována. 

� Dejte pozor, aby se napájecí šňůry netřely o ostré hrany a aby neležely na frekventovaných 
místech, kde by o ně mohl někdo zakopnout. 

 
 
Montáž venkovní jednotky pro domácí mazlí čky 
 

Jednotka pro domácí mazlíčky je chráněna odolným hliníkovým pouzdrem*, 
které je odolné vůči vlivům počasí, aby ji bylo možné používat venku za téměř 
jakéhokoli počasí. K instalaci venkovní jednotky pro domácí mazlíčky 
používejte přiložený balíček příslušenství pro montáž na zeď (4 montážní 
šrouby a hmoždinky do sádrokartonu, 1 závitová pojistka, 1 kovová konzola,  
1 imbusový klíč) a postupujte podle níže uvedených kroků. 
*Nevystavujte kameru přímému kontaktu s vodou, deštěm ani sněhem. 
 
1. Označte si na stěně polohu otvorů pro šrouby. 
 
2. Vyvrtejte 4 díry a do otvorů zatlučte hmoždinky pro sádrokarton  

(jsou součástí dodávky). 
 

3. Pomocí 4 přiložených křížových šroubů upevněte montážní desku  
na zeď. 

 
4. Přiložte 4 montážní otvory v základně kamery na 4 západky  

na montážní desce. Zkontrolujte, zda jednotka pro domácí mazlíčky 
pevně sedí na montážní desce, aby byly středové otvory obou částí  
v rovině. 

 
5. Jednotku pro domácí mazlíčky upevněte k montážní desce pomocí 

přiložené závitové pojistky a imbusového klíče. 
 
 
 
 
6. Připojte napájecí adaptér jednotky pro domácí mazlíčky ke kabelu  

na kameře a poté ho zapojte do elektrické zásuvky. 
 
 
 
POZNÁMKA 
Používejte pouze přiložený napájecí adaptér (5,9 V AC / 1000 mA). 
 
 
 
 
 
 
 

Registrace (párování) 
 

Venkovní jednotka pro domácí mazlíčky je při dodání už spárována s jednotkou majitele,  
takže pokud nedošlo ke ztrátě spojení mezi kamerou a jednotkou majitele, není potřeba  
ji párovat znovu.  
Pokud se musí kamera znovu spárovat nebo když chcete zaregistrovat novou venkovní jednotku  
pro domácí mazlíčky, postupujte následujícím způsobem: 
1. Stiskněte tlačítko  na jednotce majitele a zobrazí se panel nabídek. 

2. Stiskněte tlačítko , nebo tlačítko , dokud se nezvýrazní symbol  a nezobrazí se menu 
. 

3. Stisknutím tlačítka , nebo vyberte možnost   a volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. 

4. Zobrazí se nabídka  1 /  2 /  3 /  4. Stisknutím tlačítka , nebo  vyberte 
požadovanou kameru a stisknutím tlačítka OK zahajte vyhledávání jednotky pro domácí mazlíčky. 
Během vyhledávání bude rychle blikat zelená LED kontrolka.  

5. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. 
6. Stiskněte a držte tlačítko párování (PAIR) na spodní straně venkovní jednotky pro domácí 

mazlíčky, dokud jednotka majitele kameru nenajde, dokud nezazní pípnutí nebo dokud  
se nezobrazí video z kamery. 

 
POZNÁMKA 
Pokud byla už dříve zaregistrována určitá venkovní jednotka pro domácí mazlíčky,  
registrací této nové venkovní jednotky pro domácí mazlíčky se předchozí registrace přepíše. 
 
Sledování videa v televizi 
 

Připojte vhodný kabel AV do zásuvky AV OUT na boční straně jednotky majitele a do vstupu AV  
na televizoru. Procházejte vstupy AV v nabídce televizoru, dokud se nezobrazí obraz z venkovní 
jednotky pro domácí mazlíčky. 
Kabel AV je volitelné příslušenství, které je třeba zakoupit samostatně. 
 
 

POZNÁMKA 
Po připojení AV kabelu nelze aktivovat ovládací prvky venkovní jednotky pro domácí mazlíčky. 



Používání digitálního video monitoru pro domácí mazlíčky 
 

Nastavení 
 

� Venkovní jednotku pro domácí mazlíčky namontujte na krytou část zdi (doporučeno)  
a namiřte objektiv kamery na oblast, kterou chcete monitorovat. 

 
Otáčení a náklon 
 

Kameru lze ovládat dálkově z jednotky majitele. 

Pro naklonění kamery směrem nahoru nebo dolů stiskněte tlačítko , nebo  . 

Stisknutím tlačítka , nebo   otáčíte kameru doleva nebo doprava. 
 
POZNÁMKA 
Rychlost otáčení a naklonění můžete zdvojnásobit stisknutím tlačítka Quick Scan ( ).  
Opětovným stisknutím tlačítka vrátíte rychlost na normální stupeň. 
 
Režim no čního vid ění 
 

Venkovní jednotka pro domácí mazlíčky má 8 vysoce intenzivních infračervených LED pro snímání 
jasného obrazu za tmy. Když integrovaný foto senzor detekuje nízkou úroveň okolního světla, LED 
diody se automaticky aktivují a obrazovka jednotky majitele se zobrazí černobíle. Na obrazovce se 

zobrazí symbol .  
 
Zapnutí a vypnutí videa 
 

Displej LCD můžete zapnout a vypnout stisknutím tlačítka VIDEO ON/OFF ( ).  
Monitor zvuku však zůstane zapnutý. 
 

Možnosti v menu jednotky majitele 
 

Brightness 
 

1. Stiskněte tlačítko  na jednotce majitele a zobrazí se panel nabídek. 

2. Stiskněte tlačítko , nebo tlačítko , dokud se nezvýrazní symbol . 

3. Stisknutím tlačítka , nebo vyberte požadovanou úroveň jasu od 1 do 8.  
(Výchozí hodnota úrovně jasu je 4.) 

 
Zoom 
 
1. Stiskněte tlačítko  na jednotce majitele a zobrazí se panel nabídek. 

2. Stiskněte tlačítko , nebo tlačítko , dokud se nezvýrazní symbol . 

3. Stisknutím tlačítka , nebo vyberte zvětšení 1X nebo 2X. (Výchozí nastavení je 1X.). 
 
Alarm 
 
1. Stiskněte tlačítko  na jednotce majitele a zobrazí se panel nabídek. 

2. Stiskněte tlačítko , nebo tlačítko , dokud se nezvýrazní symbol . 

Stisknutím tlačítka , nebo vyberte čas buzení (6h, 4h, 2h). (Ve výchozím nastavení je alarm 
vypnutý.) Pokud zvolíte čas alarmu, jednotka majitele bude pípat po dobu asi 45 sekund každých  
6, 4 nebo 2 hodiny. Symbol alarmu bude blikat červeně. 
 
Ovládání kamery  
 
Zobrazení náhledu z kamery 
1. Stiskněte tlačítko  na jednotce majitele a zobrazí se panel nabídek. 

2. Stiskněte tlačítko , nebo tlačítko , dokud se nezvýrazní symbol  a nezobrazí se menu 
. 

3. Stisknutím tlačítka , nebo vyberte možnost   a volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. 

4. Zobrazí se nabídka  1 /  2 /  3 /  4. Stisknutím tlačítka , nebo  vyberte 
požadovanou kameru a stisknutím tlačítka OK zobrazíte náhled obrazu z příslušné kamery.  

 

RADA 
Rychlý způsob zobrazení kamer namísto přechodu do panelu nabídek:  

Opakovaně stiskněte přímo tlačítko OK a vyberte kameru  1 /  2 /  3 /  4, nebo .  
 

Vymazání kamery  
1. Stiskněte tlačítko  na jednotce majitele a zobrazí se panel nabídek. 

2. Stiskněte tlačítko , nebo tlačítko , dokud se nezvýrazní symbol  a nezobrazí se menu 
. 

3. Stisknutím tlačítka , nebo vyberte možnost  a volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. 

4. Zobrazí se nabídka  1 /  2 /  3 /  4. Stisknutím tlačítka , nebo  vyberte 
požadovanou kameru a stisknutím tlačítka OK vymažete její registraci. 

 

Sledování náhledu ze všech kamery 
1. Stiskněte tlačítko  na jednotce majitele a zobrazí se panel nabídek. 

2. Stiskněte tlačítko , nebo tlačítko , dokud se nezvýrazní symbol  a nezobrazí se menu 
. 

3. Stisknutím tlačítka , nebo vyberte možnost  a volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. 
4. Na obrazovce se poté budou postupně po sobě v 12 sekundovém intervalu zobrazovat obrazy  

ze všech zaregistrovaných kamer.  
 

RADA 
Rychlý způsob zobrazení náhledu z kamer namísto přechodu do panelu nabídek: Opakovaně 

stiskněte přímo tlačítko OK a vyberte kameru  1 /  2 /  3 /  4, nebo .  
 

Řešení problémů 
 

Na displeji se nic nezobrazuje 
 

� Zkuste nabít nebo vyměnit akumulátor. 
� Resetujte obě jednotky. Vyjměte akumulátor z jednotky majitele a odpojte obě jednotky  

od elektrické sítě. Poté je obě znovu zapojte. 
� Je jednotka zapnutá? 
� Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF, aby se jednotka majitele zapnula.  
� Vybrali jste správnou kameru? 
� Pokud to je potřeba, změňte číslo kamery. 
� Je zapnuto zobrazování videa? 
� Stisknutím tlačítka ON/OFF zapněte zobrazování videa. 
� Při napájení akumulátorem se displej vypne po 2 minutách, aby se šetřila energie.  

Jednotka bude stále aktivní a bude vydávat zvuková upozornění.  
Obrazovku lze znovu aktivovat stisknutím libovolného tlačítka. 

 
Pokud venkovní jednotka pro domácí mazlí čky ztratila spojení  
s jednotkou majitele  
 

� Zkuste nabít nebo vyměnit akumulátor. 
� V případě, že je venkovní jednotka pro domácí mazlíčky příliš daleko,  

může se dostat mimo dosah. V takovém případě přesuňte kameru blíže k jednotce majitele. 
� Resetujte jednotky. Vyjměte akumulátor a odpojte je od elektrického napájení.  

Před opětovným připojením k napájení počkejte asi 15 sekund. 
� Počkejte asi jednu minutu, dokud se venkovní jednotka pro domácí mazlíčky  

nesynchronizuje s jednotkou majitele. 
� Pokud je potřeba jednotky znovu spárovat, viz výše „Registrace (párování)“. 



Rušení zvuku na jednotce majitele 
 

� Kamera a jednotka majitele mohou být příliš blízko vedle sebe. Posuňte je dál od sebe. 
� Dejte pozor, aby vzdálenost mezi kamerou a jednotkou majitele byla alespoň 1 až 2 metry  

a zabránilo se tak zpětné vazbě. 
� Pokud je jednotka pro domácí mazlíčky příliš daleko, může se dostat mimo dosah.  

V takovém případě přesuňte jednotku pro domácí mazlíčky blíže k jednotce majitele 
� Dejte pozor, aby kamera nebo jednotka majitele nebyla v blízkosti jiných elektrických zařízení, 

například televizoru, počítače nebo bezdrátových/mobilních telefonů. 
� Používání jiných výrobků jako jsou například bezdrátové sítě (routery Wi-Fi®), systémů Bluetooth® 

na kmitočtu 2,4 GHz nebo mikrovlnné trouby, může způsobovat rušení tohoto výrobku, a proto 
uchovávejte monitory ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od těchto typů výrobků nebo je vypněte, 
pokud se zdá, že způsobují rušení. 

� Pokud je signál slabý, přesuňte jednotku majitele a/nebo jednotky pro domácí mazlíčky  
na jiné místo ve venkovním prostoru. 

 
 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do bezdrátové 
kamery. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, 
nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření.  
Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! 
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí  
pro děti, neboť by je mohly spolknout. 

 
 
 
 
 
 

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné  
prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky  
mohly poškodit displej a pouzdro přístroje.  

 
 

Manipulace s bateriemi a akumulátory 
 

 
 

 

 
Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,  
že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií 
vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých 
dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. 
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!  
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány  
do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! 
Nabíjet můžete pouze akumulátory. 
 

 

 
 

 

 

Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem  
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,  
aby nedocházelo k poškození životního prostředí!  

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby  
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! 

 

Šetřete životní prost ředí! 

 
 

 

 
 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu  
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou   
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 

Recyklace 
 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných  
zákonných ustanovení. 
 

Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 
 
 

Technické údaje 
 

Venkovní jednotka pro domácí mazlí čky (Model: SCOUT1100PU) 
 

Kmitočet 2,4 GHz až 2,48 GHz 
Obrazový senzor barevný, CMOS, 0,3 MPx 
Objektiv f 2.5 mm, F 2.0 
IR LED 8 ks 
Napájení Adaptér: BLJ5W059100P; Vstup: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 150 mA; 

Výstup: 5,9 V, 1 000 mA 
 
VAROVÁNÍ 
Používejte pouze napájecí adaptér, který je součástí dodávky. 

 
Jednotka majitele (Model: SCOUT1000MU) 

 

Kmitočet 2,4 GHz až 2,48 GHz 
Displej 3,5“ TFT LCD 
Barvy displeje 16,7 milionů barev 
Nastavení jasu 8 úrovní 
Napájení Adaptér BLJ5W060050P; Vstup: 100 – 240 V, 50/60 Hz, 150 mA; 

Výstup: 6,0 V, 500 mA 
 

VAROVÁNÍ 
Používejte pouze napájecí adaptér, který je součástí dodávky. 
NEBO 
Akumulátor: Model – DESAY, akupack NiMH typ AAA 3 x 1,2 V, 900 mAh. 
 
VAROVÁNÍ  
Nepoužívejte v jednotce majitele baterie, které nejsou určeny k nabíjení.  
V případě vložení baterii nesprávného typu, hrozí nebezpečí výbuchu. 
 

Záruka 
 

Na sadu bezdrátové monitorovací kamery Motorola SCOUT 1100 poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, 
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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