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Użytkowanie	zgodne	z	przeznaczeniem	
Produkt	jest	atrapą,	przypominającą	z	zewnątrz	funkcjonującą	kamerę	nadzoru	i	jest	
używany	do	odstraszania	na	terenach	odludnych	lub	krytycznych	(podjazdy,	wejścia,	
itp.).	Produkt	nadaje	się	również	do	montażu	na	zewnątrz.	

Ze	 względów	 bezpieczeństwa	 oraz	 certyfikacji	 nie	 można	 w	 żaden	 sposób	
przebudowywać	ani	modyfikować	produktu.	W	przypadku	korzystania	z	produktu	w	
celach	 innych	 niż	 wcześniej	 opisane,	 produkt	 może	 zostać	 uszkodzony.	 Dokładnie	
przeczytać	instrukcję	obsługi	i	zachować	ją	do	późniejszego	wykorzystania.	Produkt	
można	przekazywać	osobom	trzecim	wyłącznie	z	załączoną	instrukcją	obsługi.	

Produkt	jest	zgodny	z	obowiązującymi	wymogami	krajowymi	i	europejskimi.	Wszystkie	
podane	tu	nazwy	firm	i	produktów	są	znakami	towarowymi	ich	właścicieli.	Wszelkie	
prawa	zastrzeżone.

Zakres dostawy
•	 Atrapa kamery

•	 3	x	Śruba

•	 3	x	Kołek

•	 Instrukcja	użytkowania

Wskazówki	dotyczące	bezpieczeństwa	użytkowania							               
Dokładnie	 przeczytać	 instrukcję	 obsługi	 i	 przestrzegać	 zawartych	 w	
niej	 wskazówek	 dotyczących	 bezpieczeństwa.	 Nie	 ponosimy	 żadnej	
odpowiedzialności	 za	 obrażenia	 oraz	 szkody	 rzeczowe	 spowodowane	
nieprzestrzeganiem	wskazówek	bezpieczeństwa	i	informacji	zawartych	w	
niniejszej	instrukcji	obsługi.	Co	więcej,	w	takich	przypadkach	użytkownik	
traci	rękojmię/gwarancję.

•	 Produkt	 nie	 jest	 zabawką.	 Należy	 trzymać	 go	 poza	 zasięgiem	 dzieci	 i	
zwierząt	domowych.

•	 Nie	pozostawiać	materiałów	opakowaniowych	bez	nadzoru.	Dzieci	mogą	
się	zacząć	nimi	bawić,	co	jest	niebezpieczne.

•	 Chronić	produkt	przed	ekstremalnymi	temperaturami,	silnymi	wibracjami,	
palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.

•	 Nie	narażać	produktu	na	obciążenia	mechaniczne.

•	 Jeśli	 bezpieczna	 praca	 nie	 jest	 dłużej	 możliwa,	 należy	 przerwać	
użytkowanie	 i	 zabezpieczyć	 produkt	 przed	 ponownym	 użyciem.	
Bezpieczna	praca	nie	jest	możliwa,	jeśli	produkt:

 - wykazuje	widoczne	uszkodzenia;	

 - nie	działa	prawidłowo,	

 - był	 przechowywany	 przez	 dłuższy	 okres	 czasu	 w	 niekorzystnych	
warunkach;	

 - został	nadmiernie	obciążony	podczas	transportu.

•	 Z	 produktem	 należy	 obchodzić	 się	 ostrożnie.	 Wstrząsy,	 uderzenia	
lub	 upuszczenie	 produktu	 nawet	 z	 małej	 wysokości	 spowodują	 jego	
uszkodzenie.

•	 Nie	kierować	strumienia	wody	węża	ogrodowego	na	produkt.

•	 Produkt	nie	powinien	być	montowany	w	lub	pod	wodą.

•	 W	zakładach	prowadzących	działalność	gospodarczą	należy	przestrzegać	
przepisów	 bhp	 zrzeszenia	 zawodowego	 ubezpieczania	 od	 wypadków	
dotyczących	urządzeń	elektrycznych	i	środków	eksploatacji.

•	 Jeśli	 istnieją	 wątpliwości	 w	 kwestii	 obsługi,	 bezpieczeństwa	 lub	
podłączania	 produktu,	 należy	 zwrócić	 się	 do	 wykwalifikowanego	
fachowca.

•	 Prace	 konserwacyjne,	 regulacja	 i	 naprawa	mogą	 być	 przeprowadzane	
wyłącznie	przez	eksperta	w	specjalistycznym	zakładzie.

•	 Jeśli	 pojawią	 się	 jakiekolwiek	 pytania,	 na	 które	 nie	 ma	 odpowiedzi	 w	
niniejszej	instrukcji,	prosimy	o	kontakt	z	naszym	biurem	obsługi	klienta	lub	
z	innym	specjalistą.

Montaż
•	 Wybrać	miejsce	odpowiednie	do	montażu.

•	 Na	 powierzchni	 montażowej	 zaznaczyć,	 np.	 ołówkiem,	 położenie	 otworów	
montażowych.

•	 Wywiercić	otwory	montażowe	w	powierzchni.

Upewnić	się,	że	w	podczas	wiercenia	lub	wkręcania	nie	zostaną	uszkodzone	
żadne	ukryte	kable,	przewody	lub	rury.

•	 Przykręcić	śrubami	produkt	do	powierzchni.	Jeśli	zajdzie	potrzeba,	użyć	dołączonych	
do	produktu	śrub	i	kołków.

•	 Poluzować	 przeciwnakrętkę,	 aby	 ustawić	 obudowę	 w	 zależności	 od	 potrzeb.		
Zablokować	ustawioną	pozycję,	ponownie	mocno	dokręcając	przeciwnakrętkę.

Przeciwnakrętka

Konserwacja i czyszczenie
•	 Nie	 stosować	 agresywnych	 detergentów,	 alkoholu	 ani	 innych	 rozpuszczalników	
chemicznych,	 ponieważ	 mogą	 one	 spowodować	 uszkodzenie	 obudowy	 a	 nawet	
ograniczyć	funkcjonalność	produktu.

•	 Nigdy	 nie	 kierować	 strumienia	 wody,	 na	 przykład	 myjki	 wysokociśnieniowej,	 na	
produkt,	ponieważ	uszczelki	mogą	ulec	uszkodzeniu!

•	 Nie	naciskać	zbyt	mocno	na	obudowę,	ponieważ	może	to	spowodować	rysy.

•	 Produkt	 nie	 wymaga	 żadnych	 prac	 konserwacyjnych	 poza	 czyszczeniem	 raz	 na	
jakiś	czas.

•	 Do	czyszczenia	obudowy	używać	czystej,	miękkiej	i	suchej	szmatki.	Jeśli	urządzenie	
jest	mocno	zabrudzone	szmatkę	można	delikatnie	zwilżyć	letnią	wodą.

Utylizacja
Produkt	należy	utylizować	po	zakończeniu	jego	eksploatacji	zgodnie	z	obowiązującymi	
przepisami prawnymi.

Dane techniczne
Kąt	nachylenia .....................................90°

Kąt	obrotu .............................................360°

Rodzaj ochrony ....................................IP55

Warunki pracy .....................................od	-25	do	+60°C,	0	–	85%	wilgotności	względnej

Warunki przechowywania .................od	-25	do	+60°C,	0	–	85%	wilgotności	względnej

Wymiary (szer. × wys. ×	gł.) ...............66 × 66 × 173 mm

Waga .....................................................248 g
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