
Moduł pamięci do wideodomofonu R12S
SD-003

Wystarczy połączyć go z systemem wideodomofonowym i nacisnąć tylko  jeden 
przycisk. Moduł pamięci zarejestruje do 32 obrazów osób stojących przed kamerą 
naszego wideodomofonu i to bez taśmy filmowej czy magnetowidowej.
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

Instrukcja montażu

Moduł  pamięci  SD-003  łączy  się  z  monitorem  głównym  za  pomocą  wiązki 
przewodów zakończonej  specjalnym wtykiem (typu  mulex),  znajdującej  się  w 
wyposażeniu fabrycznym modułu pamięci.
Moduł może rejestrować obrazy osób próbujących nas odwiedzić w czasie naszej 
nieobecności lub aktualnie nas odwiedzających.   

Instrukcja obsługi  

Po podłączeniu modułu do monitora należy ustawić aktualny czas i datę. 
W tym celu przyciskamy dłużej przycisk „TIME” . Na ekranie monitora 
pojawią się dwie migające pozycje minut ( dwie cyfry). Aktualną wartość 
zatwierdzamy przyciskiem „PLAY”. Następnie ustawiamy wartość godzin 
w analogiczny sposób. Ustawienia kończymy na wpisaniu aktualnego 
roku.



W celu automatycznej rejestracji obrazów należy wcisnąć przycisk „SET” 
(zaświeci  się  czerwona  dioda  LED).  Ustawienie  to  spowoduje,  że  po 
przyciśnięciu  przycisku  wywołania  „CALL”  w  kamerze  zostanie 
zarejestrowany  obraz  osoby  stojącej  przed  obiektywem  kamery.  Moduł 
pamięci umożliwia zapis 32 obrazów w formie stop-klatki.  Odtwarzanie 
zapisu obrazów umożliwia przycisk „ MONITOR”  (podgląd), a następnie 
kolejne przyciśnięcia klawisza „ PLAY” wyświetlą poszczególne zapisane 
w pamięci obrazy.
Możliwa  jest  również  ręczna  rejestracja  obrazów za  pomocą  przycisku 
„REC”.     
Po  podłączeniu  moduł  pamięci  SD-003  do  monitora  R12S  należy 
przełącznik  (  znajdujący  się  poniżej  gniazda  6PIN)  ustawić  w  pozycji 
„ON” ( czarny suwak do góry). 
Do zamocowania modułu pamięci służą dwie metalowe spinki , które łączy 
się ( spina) z lewej strony monitora R12S ( od strony słuchawki). 
 
Dane techniczne

Napięcie zasilania: 12V ( z monitora )
Maksymalny pobór mocy: 3W
Liczba zapamiętanych obrazów: system CCIR – 32
Wymiary (dł. x szer. x wys. w mm): 205/55/55 mm
Kolor: biały
Waga netto: 0,184 kg

Wszelkie reklamacje należy zgłaszać bezpośrednio do dystrybutora:
ORNO POLSKA
ul. Cieszyńska 21; 43-170 Łaziska Górne
tel: 032 4343110; www.orno.pl orno@orno.pl


