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T844 – Kamera CMOS se zvukem JK-309, objektiv 3,6mm 
 
Návod k použití 
 
Vážení zákazníci, 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. 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! 
 

Technické údaje 
Senzor CMOS 1/3" obrazová plocha 5,78×4,19mm, 628×582pixel 380 řádků, video výstup:1V p-p/75 ohm, auto 
řízení zisku 18dB, automatická závěrka 1/60–1/15000 s audio-elektret.mikrofon, rozm.35×23×30mm, napáj.6– 
9V/30mA 
 

Provozní omezení: 
Nepoužívejte zařízení k monitorování zařízení nebo aktivit, týkajících se lidského života, lidské bezpečnosti, 
lidského stáří nebo jiných zvláštních případů. 
Pro tyto účely zařízení nebylo navrženo ani vyrobeno. 
Nepoužívejte zařízení k nezákonným aktivitám jako je špehování apod. 

Důležité informace: 
Tento návod obsahuje důležité informace pro uživatele aby mohli tento výrobek používat správně a vyhnout se 
možným újmám na zdraví a jiným škodám. 

 
Upozornění 
Aby se zabránilo možnému požáru nebo úrazu elektrickým proudem, přístroje by měly být umístěny mimo 
dosah deště nebo vlhka a neměly by se instalovat do koupelen nebo jejich blízkosti, k bazénům, prádelnám a 
pod. 
Aby se zabránilo možnému požáru nebo úrazu elektrickým proudem při použití prodlužovacích kabelů, je nutno 
kontrolovat jejich proudovou zatižitelnost. 
Přístroj neotevírejte, mohlo by dojít k poškození elektroniky nebo k úrazu. 
Vypínejte napájení přístrojů při bouřce nebo blescích aby nedošlo k trvalému poškození zařízení. 
Údržbu přístroje svěřte autorizovanému servisu. 
Kameru je nutno řádně upevnit aby nedošlo k pádu nebo poškození 
Teplota okolí by měla být v rozmezí -20°C do 50°C a relativní vlhkost od 20% do 80% 
Neumísťujte kamery v blízkosti agresivních chemikálií 
Neumísťujte kamery v blízkosti zdrojů magnetického nebo elektromagnetického záření 
Umístění zařízení ve nevyhovujících skladovacích nebo provozních podmínkách může ovlivnit spolehlivost nebo 
životnost zařízení 
 

Instalace: 
1. Připojte výstup adaptéru ke kameře 
2. Připojte výstup kamery (žlutý) k monitoru či jinému vhodnému zařízení na zpracování obrazu. 
3. Připojte výstup kamery (bílý) Audio do zařízení na zpracování zvuku 

 
Údržba a čištění: 
Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. 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 pouzdro produktu.  

 
 
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 prostředí a přispějte k jeho 
ochraně!  

 
Záruka: 
Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného 
zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.  
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