
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аналогова камера 
 
 
 
 

Кратко ръководство на потребителя 
 
 
 
 
 
 
 
Това ръководство се отнася за следните продукти: 
 
HWT-XXXX, HWP-XXXX 
(X=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z)



Трябва внимателно да прочетете ръководството преди инсталация и използване на продукта, както и да 
съхранявате ръководството надлежно.  
 

 Инструкции за безопасност: 
• При употребата на продукта трябва да спазвате стриктно разпоредбите за електрическа безопасност в 

страната и региона. Моля, вижте техническите спецификации за подробна информация. 
• Входното напрежение трябва да отговаря както на SELV (Safety Extra Low Voltage) така и на Limited Power 

Source с източник на захранване с 24V или 12V , съгласно стандарта IEC60950-1. Моля, вижте 
техническите спецификации за подробна информация. 

• Не свързвайте няколко устройства към един захранващ адаптер, тъй като претоварването на адаптера 
може да доведе до прегряване или опасност от пожар. 

• Уверете се, че щепселът е здраво свързан към контакта. 
• Ако продуктът е монтиран на стена или таван, трябва да е здраво фиксиран. 
• Ако от устройството излиза дим, миризма или шум, незабавно изключете захранването и извадете 

захранващия кабел, след което се свържете със сервизния център. 
• Ако продуктът не работи както трябва, свържете се с вашия търговец или най-близкия сервиз. Не се 

опитвайте да разглобите камерата сами. Hikvision не носи отговорност за проблеми, възникнали в 
резултат на неоторизирана поправка или поддръжка на продукта). 
 

Предпазни мерки: 
• Уверете се, че напрежението в електрическата верига е правилното. 
• Не изпускайте камерата и не я подлагайте на физически удар. 
• Не докосвайте сензорните модули с пръсти. Ако се налага почистване, използвайте чист парцал, 

навлажнен с малко етанол, и избършете внимателно. Ако камерата няма да бъде използвана за по-
продължителен период от време, поставете капачката на обектива, за да предпазите сензора от 
замърсяване. 

• Не насочвайте камерата към слънцето или много ярка светлина, защото може да се получи „цъфтене“ 
или размазване (което НЕ е неизправност) и едновременно да повлияе на издръжливостта на сензора.  

• Сензорът може да бъде изгорен от лазерен лъч. Когато използвате лазерна техника, уверете се, че 
повърхността на сензора не е изложена на лазерния лъч. 

• Не поставяйте камерата в много гореща или студена среда (работната температура трябва да бъде в 
диапазона от -30℃ до +60℃), както и в прашна или влажна такава, и не я излагайте на високо 
електромагнитно излъчване. 

• Необходима е добра вентилация за избягване на прегряване. 
• Съхранявайте всякакви течности далеч от камерата. 
• При доставка, камерата трябва да бъде в оригиналната си или подобна на нея опаковка. 
• Неправилното използване или подмяна на батерията може да доведе до опасност от експлозия. Заменете 

само със същия или еквивалентен тип батерия. Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с 
инструкциите, предоставени от производителя на батериите. 

 
 
ПРОИЗВЕДЕНО ОТ:  
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd.  
Qianmo Road 555, Binjiang District, Hangzhou  
310052, China  
Произведено в Китай 
 
ЗА КОНТАКТ:  
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd.  
Qianmo Road 555, Binjiang District, Hangzhou  
310052, China   
Тел. +86-571-8807-5998  
Факс +86-571-8993-5635 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Този документ описва процедурата по използване на аналогова камера. 
 
Стъпка 1. Проверете средата за инсталация, включително кабели, инструменти и оригиналната опаковка 
на продукта. 

 
Стъпка 2. Поставете аналоговата камера на подходящо място. 
 
Стъпка 3. Свържете кабелите. 
 

1) Свържете захранващия кабел към адаптера. 
2) Свържете видео кабела към VIDEO IN буксата на цифровия видеорекордер. 
3) Свържете RS-485 към цифровия видеорекордер (само за камера с въртяща функция). 
4) Свържете Alarm in/out към алармата (само за камера с въртяща функция). 

 
Стъпка 4. (Само за модела с въртяща функция) Задайте DIP превключвател за аналоговата камера с 
въртяща функция.  
 
Стъпка 5. Включете аналоговата камера, видеорекордера и монитора, след което ще видите 
изображението на екрана.  
 

 
Забележка: За по-подробни инструкции относно работата с камерата, свалете си пълното ръководство на 
конкретния модел от https://www.hi-watch.eu/. 
 
Техническа поддръжка 
В случай на възникнал проблем, свържете се с оторизиран от Hikvision местен сервиз.   
 
 
Регулаторна информация 
 
Декларация за съответствие на ЕС 
 

Този продукт и, ако е приложимо, придружаващите го аксесоари са маркирани с "CE" и 
съответстват на приложимите хармонизирани европейски стандарти, изброени в EMC Directive 
2014/30/EU, LVD Directive 2014/35/EU, RoHS Directive 2011/65/EU. 2012/19/EU (WEEE directive). 

 
2012/19/EU (WEEE директива): Продуктите, обозначени с този символ, не могат да бъдат 
изхвърляни като несортирани общински отпадъци в Европейския съюз. За правилно 
рециклиране, върнете продуктa на местния си доставчик при закупуване на еквивалентно ново 
оборудване или го изхвърлете на определените места. За повече информация вижте: 
www.recyclethis.info. 

 
2006/66/EC (директива за батериите): Този продукт съдържа батерия, която не може да бъде 
изхвърляна като несортиран битов отпадък в Европейския съюз. Вижте документацията на 
продукта за информация за батерията. Батерията се обозначава с  този  символ, който може да 
включва букви, обозначаващи кадмий (Cd), олово (Pb) или живак (Hg). За правилно   

рециклиране   върнете   батерията   на   вашия   доставчик   или на определените събирателни пунктове. 
За повече информация вижте: www.recyclethis.info. 

https://www.hi-watch.eu/
http://www.recyclethis.info/
http://www.recyclethis.info/

	Кратко ръководство на потребителя
	Регулаторна информация


