
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ten produkt jest atrapą, który przypomina funkcjonującą 
kamerę nadzoru i jest przeznaczony do stosowania jako 
element odstraszający w ustronnych i krytycznych miejscach 
(np. podjazdy, tereny wejściowe, itp.). Produkt nadaje się do 
montażu na zewnątrz budynków.
Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego 
z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/
lub modyfikować. Stosowanie produktu w celach innych 
niż zgodne z przeznaczeniem może doprowadzić do jego 
uszkodzenia. Należy ostrożnie przeczytać i zachować 
niniejsze instrukcje obsługi. Proszę udostępniać ten produkt 
osobom trzecim wyłącznie z niniejszą instrukcją obsługi.
Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i 
europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami 
handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Aktualne Instrukcje obsługi:

1. Otwórz stronę internetową 
produktinfo.conrad.com w 
przeglądarce lub zeskanuj kod QR 
przedstawiony po prawej stronie.

2. Wybierz typ dokumentu i język i wpisz 
odpowiedni numer zamówienia w 
polu wyszukiwania. Po uruchomieniu 
procesu wyszukiwania możesz pobrać 
znalezione dokumenty.

Zakres dostawy
• Atrapa kamery

• Instrukcja użytkowania

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 
użytkowania

Proszę dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję 
obsługi, a szczególnie przestrzegać wskazówek 
dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku 
nieprzestrzegania wskazówek dotyczących 
bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym 
użytkowaniu zawartych w niniejszej instrukcji nie 
ponosimy żadnej odpowiedzialności za wynikłe 
uszkodzenia ciała lub mienia. Takie przypadki 
unieważniają gwarancję/rękojmię.

• Urządzenie nie jest zabawką. Należy je przechowywać 
poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.

• Nie pozostawiać materiałów opakowaniowych bez 
nadzoru. Mogą być one niebezpiecznym materiałem 
do zabawy dla dzieci.

• Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, 
uderzenia lub upadek nawet z małej wysokości mogą 
spowodować uszkodzenie produktu.

• W przypadku montażu w obiektach przemysłowych 
należy przestrzegać przepisów bhp w zakresie 
systemów i urządzeń elektrycznych rządowych 
organizacji bezpieczeństwa lub odpowiedniego 
nadzoru krajowego.

• W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można 
odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, 
należy skontaktować się z naszym działem wsparcia 
lub pracownikiem technicznym.

Montaż
1. Wybrać odpowiednie miejsce do zamontowania atrapy 

kamery.

2. Kamerę przykręcić mocno do ściany. Zależnie od typu 
ściany, użyć odpowiednich śrub i kołków rozporowych.

Podczas wiercenia lub dokręcania śrub uważać, aby nie 
uszkodzić żadnych kabli, przewodów lub rur, które 
mogą znajdować się pod powierzchnią.

3. Poluzować śruby na obydwu łącznikach, aby swobodnie 
obrócić lub nachylić kamerę do żądanej pozycji. 
Następnie ponownie dokręcić mocno śruby.

Obsługa i czyszczenie
Nie stosować żadnych agresywnych środków 
czyszczących, nie przecierać alkoholem lub innymi 
chemicznymi rozpuszczalnikami, gdy może to 
spowodować uszkodzenie obudowy.

• Podczas czyszczenia produktu nie stosować nadmiernej 
siły, aby go nie porysować.

• Poza czyszczeniem raz na jakiś czas urządzenie nie 
wymaga żadnych prac konserwacyjnych.

• Do czyszczenia obudowy używać czystej, miękkiej i suchej 
szmatki. Silne i trwałe zabrudzenia usuwać szmatką, 
zwilżoną lekko w letniej wodzie.

Utylizacja
Po zakończeniu eksploatacji produkt należy 
zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawnymi.

Dane techniczne

a) Nr produktu 1396766
Kąt nachylenia .......................................60°

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

Klasa ochrony ........................................ IP65

Materiał ..................................................Aluminium

Ilość atrap diod LED ..............................24 szt.

Wymiary (szer. × wys. × gł.) ...................66 × 127 × 167 mm

Waga ......................................................450 g

b) Nr produktu 1396767
Kąt nachylenia .......................................60°

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

Klasa ochrony ........................................ IP65

Materiał ..................................................Aluminium

Ilość atrap diod LED ..............................36 szt.

Wymiary (szer. × wys. × gł.) ...................83 × 170 × 205 mm

Waga ......................................................880 g

Uwaga prawna
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