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Dziękujemy za zakup cyfrowego systemu bezprzewodowego do transmisji obrazów HD-CVI.  
QARA CVI i EVIF to innowacyjny system bezprzewodowej transmisji sygnału wideo w standar-
dzie HDCVI na odległość ponad 2 km pracujący w darmowym paśmie częstotliwości 5180-
-5320MHz oraz 5470-5850MHz.
 

W skład systemu wchodzą nadajniki QARA CVI (jedno- lub dwuwejściowy) oraz uniwersalny 
odbiornik EVIF Multi współpracujący również z innymi standardami technologii analog HD. 
Umożliwia przesył obrazu z kamer w technologii CVI do hybrydowych rejestratorów CVI, AHD i 
TVI, a także do rejestratorów sieciowych posiadających protokół ONVIF. 

Materiały zawarte w niniejszej instrukcji zawierają informacje, które są własnością firmy 
CAMSAT i są przeznaczone wyłącznie do użytku przez nabywców sprzętu opisanego w 
niniejszej instrukcji.
Firma CAMSAT zabrania powielania jakiejkolwiek części tej instrukcji lub stosowania niniej-
szego dokumentu do celu innego niż użycie lub konserwacja sprzętu opisanego w niniejszej 
instrukcji bez pisemnej zgody firmy CAMSAT.
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I. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 
    i konserwacji

Symbole bezpieczeństwa
Ostrzeżenie o możliwym ryzyku porażenia prądem wysokiego napięcia 
obecnym wewnątrz obudowy produktu.

Aby bezpiecznie korzystać z naszego urządzenia, należy przeczytać i przestrzegać 
wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.

Urządzenia nie wymagają żadnych dodatkowych czynności konserwacyjnych. 
Zalecamy umieszczenie ich na trwałej konstrukcji i takie poprowadzenie przewodów 
zasilania, aby nie mogły być przypadkowo uszkodzone przez operatora lub osoby 
postronne.

Uwaga: Ważna informacja

Uwaga: Urządzenie może pracować na zakresie częstotliwości i mocy, które 
mogą być niedozwolone na terenie wybranych krajów.

Urządzenia są przystosowane do pracy na terenie Unii Europejskiej.

Urządzenia zostały zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o 
bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa 
pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji jak i 
instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC, kamery IP). 
Przed przystąpieniem do instalacji urządzeń należy dokładnie przeczytać całość tej 
instrukcji. 
Należy zapewnić bezpieczne warunki pracy urządzeń. Dokonanie przez użytkownika 
jakichkolwiek własnych zmian w urządzeniach spowoduje utratę możliwości jego 
legalnego użytkowania oraz utratę gwarancji. Urządzenia zostało poddane 
obowiązkowej ocenie zgodności i spełnia zasadnicze wymagania zawarte w 
europejskich Dyrektywach Nowego Podejścia. Produkt jest oznakowany znakiem CE.   

Nie powinno się przebywać w odległości mniejszej niż 30cm od pracującego 
urządzeń.

Wskazówki bezpieczeństwa

!

!
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Urządzenie pracuje zgodnie z wymaganiami zawartymi w dyrektywie europejskiej 
opisującej urządzenia radiowe, terminale telekomunikacyjne oraz ich wzajemne 
rozpoznawanie i zgodność (Directive 1999/5/CE of the European Parliament and the 
Council of Europe, march 1999, on radio equipment and telecommunication terminal 
equipment and the mutual recognition of their conformity).

Urządzenia QARA CVI i EVIF  są zgodne z przepisami w zakresie bezpieczeństwa 
użytkowania urządzeń elektrycznych. Należy przestrzegać następujących zaleceń:

gniazdo sieciowe musi być uziemione zgodnie z obowiązującymi przepisami,
przed przeniesieniem lub wykonywaniem innych operacji technicznych urządzenie 
należy odłączyć od zasilania,
nie stosować uszkodzonych lub zużytych przewodów zasilania, gdyż powodują one 
znaczne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika,
prace instalacyjne muszą być wykonywane przez odpowiednio przeszkolony personel 
techniczny,
nie stosować urządzenia w miejscach występowania substancji łatwopalnych,
zabezpieczyć urządzenie przed dostępem dzieci lub osób niepowołanych,
upewnić się, że urządzenie zostało odpowiednio zamocowane,
urządzenie traktowane jest jako wyłączone dopiero po odłączeniu przewodów 
zasilania oraz przewodów łączących je z innymi urządzeniami,
jeżeli urządzenie zostanie przeniesione z miejsca chłodnego do ciepłego, w jego 
wnętrzu może skroplić się para wodna uniemożliwiając prawidłowe funkcjonowanie. 
Należy wówczas odczekać, aż wilgoć odparuje.

Deklaracja zgodności R&TTE

Odległości, zakłócenia
Odległość transmisji może się różnić w zależności od częstotliwości, otoczenia,
warunków fal radiowych, budynków, warunków pogodowych itp.

1.

Gdy nadajnik jest umieszczony w pobliżu urządzeń takich jak telewizor, sieć 
bezprzewodowa R-LAN , inny nadajnik lub umieszczony jest pomiędzy innymi 
urządzeniami radiowymi to obraz wideo może być przekazywany niepoprawnie 
lub urządzenia mogą stracić połączenie. Kiedy to nastąpi należy zwiększyć 
odległość pomiędzy zakłócanymi urządzeniami a nadajnikiem.

Odbiór sygnału może się różnić w zależności od wysokości i kąta pracy nadajnika.
Jeśli odbiór sygnału nie jest stabilny należy przeprowadzić optymalizację 
ustawienia anten.
Radary meteorologiczne działające  w zakresie częstotliwości 5250-5350 MHz i 
5650-5850 MHz są użytkownikami priorytetowymi. Radary te mogą 
spowodować zakłócenia lub uniemożliwić prawidłowe działanie urządzenia.

2.

3.

4.

Ostrzeżenie
Anteny stosowane w transmisji z tego nadajnika muszą być zainstalowane zgodnie z
instrukcją i należy umieszczać je w odległości co najmniej 30cm od wszystkich osób.
Nadajnik nie może działać w połączeniu z inną anteną lub nadajnikiem.

*
*

*

* 

* 
*
* 
*

* 
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1. Podstawowe informacje

2. Opis wskaźników LED

II Zawartość

QARA CVI to pierwszy na świecie system bezprzewodowej transmisji sygnału HD-CVI. Został 
on zaprojektowany w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, tak by sprostać wymaganiom 
użytkowników. Od pewnego czasu technologia analog HD zdobywa popularność i coraz 
większą liczbę odbiorców. QARA CVI pozwala na uzyskanie obrazu w rozdzielczości Full HD z 
kamer analogowych bezprzewodowo. Umożliwia łatwą wymianę „starego”, analogowego 
systemu PAL na nowy o znacznie lepszej jakości obrazu.

Najważniejsze cechy modułu QARA CVI:

Zawartość opakowania

*
*
*
*
*
*  
*
*
*
*

*
*
*
*

dwa wejścia video HD-CVI,
dodatkowe wejście dla kamery IP,
rozdzielczość 1080p i 720p (25kl/s),
zasięg 2km,
16 kanałów pracy,
częstotliwość pracy 5,6GHz,
cyfrowa jakość obrazu,
zabezpieczona transmisja kodowana,
obudowa zewnętrzna IP65
Temperatura pracy od -20 °C do 70 °C

Nadajnik QL-CVI-T1 lub T2 x 1szt.
Opaska zaciskowa x 2szt.
Instrukcja
Deklaracja zgodności CE

QARA:                                                                      EVIF:
Odbiornik EVIF-Multi x 1szt.
Zasilacz PoE24V x 1szt.
Opaska zaciskowa x 2szt.
Instrukcja 
Deklaracja zgodności CE

*
*
*
*
*

Nadajnik QARA jest wyposażony w szereg wskaźników informujących o połączeniu z 
rejestratorem oraz rozdzielczości podłączonych kamer.
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Podczas zewnętrznego montażu jednostek na maszcie należy koniecznie użyć 
zabezpieczenia przeciwprzepięciowego na kabel Ethernetowy. Maszt musi być 
również bezwzględnie uziemiony. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń 
grozi uszkodzeniem sprzętu podczas wyładowań atmosferycznych, co nie podlega 
naprawie gwarancyjnej.
Uwaga! Wszelkie zdalne zmiany w ustawieniach łącza radiowego,
po zamontowaniu jednostek na masztach, należy zacząć od strony nadawczej.
W innym przypadku, po zmianie w jednostce odbiorczej (np. kanału pracy),
moglibyśmy utracić połączenie z jednostkami nadawczymi i tym samym 
stracilibyśmy możliwość ich zdalnego prze-konfigurowania.

!

4. Montaż urządzeń na maszcie:
Opaski montażowe przeznaczone do montażu na maszcie włożyć do odpowiednich 
otworów w tylnej części korpusu urządzenia i mocno zacisnąć. Koniecznie należy użyć 
dwóch opasek zaciskowych. Opaski montażowe znajdujące się w zestawach są dostoso-
wane do montażu zewnętrznego i odporne na promieniowanie UV, co gwarantuje bez-
pieczeństwo użytkowania.

3. Ustawienia fabryczne



III Qara CVI System Configuration

Zestaw nadajnik QARA QL-CVI-T1/T2 oraz odbiornik EVIF-Multi są firmowo skonfiguro-
wane przez producenta do pracy w trybie punkt-punkt (nadajnik-odbiornik) i w więk-
szości przypadków nie wymagają dodatkowej konfiguracji podczas uruchamiania. Po 
podłączeniu zasilania urządzenia same nawiążą połączenie. Wystarczy ustawić w reje-
stratorze dwa niezbędne parametry: adres IP oraz nr Portu.
Dokładając kolejne nadajniki do odbiornika lub kolejne całe zestawy do instalacji 
wymagana jest dodatkowa konfiguracja, która zostanie wyjaśniona w dalszej części 
instrukcji (punkty 4 i 5).

1. Pierwsze uruchomienie zestawu QARA-CVI + EVIF.

Pierwsze uruchomienie powinno się odbyć przy rejestratorze bez wieszania urządzeń na 
obiekcie. Pozwoli to na sprawdzenie wszystkich połączeń oraz ustawień.

1.1. Do nadajnika QARA QL-CVI-T1/T2 podłącz kamerę/kamery CVI za pomocą przewodu 
koncentrycznego z BNC.
1.2. Odbiornik EVIF-Multi podłącz przewodem sieciowym Ethernet  (nieskrosowany UTP) 
do rejestratora hybrydowego CVI lub dowolnego innego rejestratora z protokołem ONVIF 
np. AHD hybryda, TVI hybryda, NVR.
1.3. Podłącz zasilanie do nadajnika, odbiornika, kamer oraz rejestratora i odczekaj około 2 
min, to czas potrzebny na uruchomienie się zestawu QARA-CVI i nawiązanie bezpiecznych, 
szyfrowanych połączeń.
1.4. W rejestratorze dodaj parametry nadajnika w identyczny sposób jak to się robi w 
przypadku dodawania kamer IP tzn.
1.5. Wejdź do menu ustawień twojego rejestratora.
1.6. Upewnij się że rejestrator jest ustawiony w tryb hybrydowy do obsługi kamer IP (Typ 
Kanału / Channel type)
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1.7. W zakładce Urządzenia zdalne/Remote Channel
Wpisz adres IP (domyślny IP adress ONVIF – 192.168.1.101)
Wpisz nr portu (HTTP):
8081 – dla 1 wejścia wideo CVI
8082 – dla 2 wejścia wideo CVI (dotyczy tylko nadajnika z dwoma wejściami wideo QL-CVI-
-T2),
Wybierz typ protokołu: ONVIF 
Niektóre rejestratory wymagają wpisania nazwy uwierzytelniania i hasła.  Wpisz użytkow-
nik: camsat;  hasło: camsat i zapisz ustawienia. Po kilku sekundach obraz pojawi się w 
skonfigurowanym kanale rejestratora.

1.8. Analogicznie w następnym kanale rejestratora ustaw obraz z kamery podłączonej do 
drugiego wejścia CVI nadajnika.
1.9. Ustaw adres IP twojego rejestratora na adres z rodziny 192.168.1.xx (gdzie xx to dowol-
ny numer z zakresu 0-255) np. 192.168.1.10. Jak zmienić adres IP rejestratora jest wyja-
śnione w jego instrukcji.

UWAGA: Należy pamiętać że wszystkie urządzenia IP podłączone do rejestratora przewodo-
wo lub bezprzewodowo muszą mieć unikalne adresy IP z tej samej rodziny adresów. Ustawia-
jąc adres IP twojego rejestratora zwróć uwagę aby adres ten nie pokrywał się z innym adre-
sem już używanym w sieci.

Każdy nadajnik QARA posiada dwa adresy IP:
192.168.1.101 domyślny IP adress ONVIF. Pod tym adresem  użytkownik może zmienić 
parametry jakość obrazu, ilość przesyłanych klatek oraz zmienić adres IP na inny.
192.168.1.11 domyślny IP adress Transmitter. Pod tym adresem użytkownik może zmienić 
parametry radiowe oraz radiowy adres IP nadajnika (hasło dostępu: camsat; użytkownik-
camsat).

Każdy odbiornik EVIF posiada jeden adres IP: 
192.168.1.20 domyślny IP adress Receiver. Pod tym adresem użytkownik może zmienić 
parametry radiowe np. nr kanału pracy oraz radiowy adres IP odbiornika (hasło dostępu: 
camsat; użytkownik: camsat).
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Domyślnie każdy system QARA oraz EVIF pracuje na kanale 100 (5500MHz). Może się 
okazać, że na danym terenie domyślny nr kanału jest już zajęty. W takim przypadku należy 
zmienić numer na inny wolny. Zmianę kanału pracy wykonuje się tylko w odbiorniku. 
Nadajnik automatycznie sam dostosuje się do nowego nr kanału pracy.

2.1. Poprzez przeglądarkę WWW zaloguj się na adres IP odbiornika EVIF wpisując adres 
domyślny IP 192.168.1.20 (użytkownik: camsat, hasło: camsat)

2.2. Przejdź do zakładki Ustawienia łącza kamery/Ustawienia bezprzewodowe i w polu 
Kanał zmień nr kanału pracy na inny. Kliknij Zapisz zmiany.

WAŻNA INFORMACJA: Odbiornik EVIF pozwala na przeskanowanie eteru pod kątem uży-
wanych w najbliższej okolicy częstotliwości. Przy ustawianiu kanału pracy jest to bardzo 
przydatne narzędzie. Dzięki niemu wiemy, których kanałów unikać, a które są wolne i 
można ich użyć do transmisji bezprzewodowej sygnałów z kamer. Użycie kanału, który jest 
już zajęty przez inne linie transmisyjne może skutkować zakłóceniami, lub też całkowitym 
brakiem transmisji.

Aby przeskanować zajęte kanały należy chwilowo przełączyć EVIF w tryb Nadajnik. 
Aby tego dokonać należy przejść do menu Ustawienia łącza kamery/Ustawienia bezprze-
wodowe i w polu Tryb  należy wybrać parametr Nadajnik. Zatwierdzić przyciskiem Zapisz 
zmiany. 

Należy kliknąć na przycisk Skanuj odbiorniki a skanowanie rozpocznie się automatycznie. 
Po chwili ukaże się lista używanych w okolicy częstotliwości wraz z siłami ich sygnału. 
Sygnały poniżej -85 można uznać za bliskie szumom i tym samym takie częstotliwości 
oraz kanały, których nie ma na liście można wykorzystać do bezprzewodowej transmisji 
Wideo.

Następnie wcisnąć przycisk Skanuj odbiorniki. Pojawi się okno z listą urządzeń radiowych 
w twojej okolicy. Zapisz tą listę lub zrób zdjęcie.
Przestaw urządzenie z powrotem w tryb Odbiornik.  

2. Zmiana częstotliwości pracy.

3.Podłączenie kolejnego nadajnika QARA do pracującego już odbiornika EVIF-Multi.

Odbiornik EVIF-Multi może pracować w topologii punkt-wielopunkt z maksymalnie 
czterema nadajnikami QARA-CVI w jednym czasie. Należy pamiętać, że każde z urzą-
dzeń  musi posiadać inny, unikalny adres IP z tej samej rodziny (pamiętając, że każdy 
nadajnik posiada dwa adresy IP: IP adress Transmitter oraz IP adress ONVIF). Dodat-
kowo każde z urządzeń łączących się bezprzewodowo (nadajniki i odbiornik) musi 
posiadać tą samą nazwę łącza radiowego Link Name (SSID) - domyślnie: CAMSAT-
EVIF.
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Dodawanie kolejnego nadajnika odbywa się w kilku prostych krokach:

3.1.  Podłącz nadajnik QARA CVI do komputera. Jeśli do tego komputera są podłączone inne 
nadajniki to na chwilę odłącz.

3.2. Uruchom przeglądarkę internetową (np. IE) i zaloguj się do panelu użytkownika na 
domyślny adres: 192.168.1.101. Otwarta zostanie karta VIDEO SETTINGS zawierająca 
informacje o rozdzielczości podłączonych kamer CVI, suwak do zmiany jakości obrazu oraz 
pole do zmiany adresu IP IP adress ONVIF.

3.3. 1.3. Zmień IP adress ONVIF na kolejny wolny np. 192.168.1.102 i zapisz. Ten
adres IP później wpiszesz w rejestratorze jako adres IP kamery z obrazem(Urządzenia zdalne
 /Remote Chanel)

3.4. 1.4. Kolejnym krokiem jest zmiana adresu IP nadajnika radiowego z adresu domyślnego 
na kolejny. Poprzez przeglądarkę WWW zaloguj się na adres IP nadajnika radiowego wpisu-
jąc adres domyślny IP 192.168.1.11 (użytkownik: camsat, hasło: camsat)

3.5. Następnie przejdź do zakładki Ustawienie łącza kamery/Ustawienie sieci wprowadź 
unikalny, nowy Adres IP (np. 192.168.1.12), zmiany zatwierdź przyciskiem.
3.6. Przejdź do zakładki Ustawienia łącza kamery/Ustawienia bezprzewodowe. Domyślnie 
zakładka powinna wyglądać następująco:
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3.7. Wciśnij przycisk Skanuj Odbiorniki w celu odszukania pracującego w pobliżu odbiornika.
3.7.1.Pojawi się okno i zacznie proces przeszukiwania urządzeń radiowych pracujących w pobliżu.
Po kilku sekundach powinien pojawić się wykaz z nazwami łącz radiowych między innymi z twoim 
odbiornikiem. O ile wcześniej w odbiorniku nie zmieniłeś nazwy łącza, domyślną nazwą łącza
radiowego SSID jest: CAMSAT-EVIF. Zaznacz łącze i wciśnij przycisk Wybierz.

3.8. Wprowadź hasło szyfrowania transmisji radiowej. Domyślnie: ?xxx?????????.
3.8.1. Następnie zapisz wprowadzone zmiany przyciskiem „Zapisz zmiany” znajdującym się na
dole karty Ustawienia Bezprzewodowe. Dodatkowo zostaniesz poproszony o potwierdzenie zmian
na stałe lub na czas testu potwierdzającego poprawność ustawień.
3.8.2. Po zakończeniu zapisu i odczekaniu około 1 minuty nadajnik nawiąże połączenie z 
odbiornikiem. Informacje o sile sygnału i poprawnym połączeniu będą widoczne w zakładce 
Informacje o systemie.
3.9. Dodawanie nowego nadajnika zostało zakończone.
Po powyższej konfiguracji oraz podłączeniu kamer można przejść do ustawień rejestratora
zgodnie z punktem 1.5 – 1.9.
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4. Podłączenie kolejnego odbiornika EVIF-Multi do rejestratora.

W przypadku potrzeby uruchomienia kolejnego zestawu nadajnik/nadajniki – odbiornik należy 
pamiętać o tym, że każdy kolejny odbiornik powinien posiadać inną nazwę Nazwa łącza (SSID) 
oraz każdy odbiornik powinien również mieć ustawiony inną częstotliwość kanału pracy .
Konfiguracja kolejnego odbiornika odbywa się w kilku prostych krokach:
4.1. Podłącz odbiornik EVIF do komputera. Jeśli do tego komputera są podłączone inne 
odbiorniki to na chwilę odłącz je.
4.2. Poprzez przeglądarkę WWW zaloguj się na adres IP odbiornika radiowego wpisując adres 
domyślny IP 192.168.1.20 (użytkownik: camsat, hasło: camsat)
4.3. Następnie przejdź do zakładki Ustawienie łącza kamery/Ustawienie sieci wprowadź 
unikalny, nowy Adres IP (np. 192.168.1.21), zmiany zatwierdź przyciskiem.
4.4. Przejdź do zakładki Ustawienia łącza kamery/Ustawienia bezprzewodowe. Domyślnie 
zakładka powinna wyglądać następująco:

4.5. Zmień Nazwę łącza SSID na nową np. CAMSAT-EVIF-2. 
4.6. Zmień również kanał pracy na nie używany na danym obiekcie i nie zajęty przez 
innych użytkowników. Wskazówki jak wybrać odpowiedni kanał pracy znajdziesz w 
punkcie 3.2).
4.7. Wciśnij Zapisz zmiany aby zachować parametry.

Po wykonaniu powyższych czynności należy skonfigurować nadajniki do pracy z 
odbiornikiem, zgodnie z instrukcjami w punkcie 4. 
Po skonfigurowaniu nadajników oraz podłączeniu kamer można przejść do ustawień 
rejestratora zgodnie z instrukcjami, które są opisane w punktach 4.5-1.9.



5. Dodanie kolejnych nadajników do odbiornika.
W przypadku potrzeby transmisji sygnałów z większej ilości nadajników QARA CVI należy przejść
 przez prostą konfigurację systemu polegającą przede wszystkim na zmianie adresów IP, nazwy 
 Link Name (SSID), oraz kanału pracy urządzenia.
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6. Lista dostępnych częstotliwości (dla domyślnej szerokości kanału 40MHz).

Należy przestrzegać stosowania poszczególnych kanałów, zgodnie z ich 
przeznaczeniem:

Używanie innych częstotliwości zależy od regulacji prawnych dotyczących kraju, 
w którym aktualnie przebywasz. Jeżeli nie jesteś pewien jakie regulacje 
obowiązują w Twoim kraju skonsultuj się ze sprzedawcą.

indoor – tylko wewnątrz budynku,
outdoor – tylko na zewnątrz budynków.

Regulacja Zakres (przeznaczenie)

ETSI (European Union) 5,15 ~ 5,25 GHz
indoor

5,25 ~ 5,35 GHz
indoor

5,50 ~ 5,70 GHz
outdoor

36
44
52
60
100
108
116
124
136

5180
5220
5260
5300
5500
5540
5580
5620
5680
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7. Tabela z parametrami technicznymi.



IV Rozwiązywanie problemów
PROBLEMY Z NAWIĄZANIEM POŁĄCZENIA
Jeśli pomimo poprawnej konfiguracji występuje problem z połączeniem między
urządzeniami np. urządzenia nie widzą się radiowo należy z resetować moduły i przeprowadzić 
konfigurację od początku.

RESETOWANIE MODUŁÓW DO USTAWIEŃ DOMYŚLNYCH.
W celu zresetowania ustawień do parametrów domyślnych należy wcisnąć i przytrzymać przez 
co najmniej 5s przycisk RESET znajdujący się obok złącza LAN.

IV Dodatek A
Przetestowana kompatybilnosć rejestratorów z systemami bezprzewodowymi 
QARA-CVI i EVIF-Multi (na dzień 03.2016). Podano tylko niektóre modele marki i modele.

Test kompatybilności przeprowadzony z blisko 95% wszystkich rejestratorów CVI i AHD dostępnym
na polskim rynku. Lista nie zawiera kilkudziesięciu kompatybilnych rejestratorów NVR IP.

15 EUEUMADE IN
POLAND
MADE IN
POLAND

QARA /EVIF Instrukcja



16 EUEUMADE IN
POLAND
MADE IN
POLAND

QARA /EVIF Instrukcja

Urządzenie jest wyposażone w standardową kartę gwarancyjną. Producent nie ponosi 
odpowiedzialności za inne gwarancje. W żadnym przypadku producent jest odpowied-
zialny za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, pośrednie, specjalne, lub 
przypadkowe lub odszkodowania za utratę zysków, przerwy w działalności, utratę 
informacji handlowych lub innych strat finansowych) wynikające z korzystania lub 
niemożności korzystania z produktu, nawet jeśli producent został powiadomiony o 
możliwości wystąpienia takich szkód.

Firma Camsat udziela 24 miesięcznej gwarancji na urządzenia QARA CVI i EVIF.
1. W razie stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzenia, przed oddaniem go do 
serwisu, należy upewnić się, że wszystko zostało wykonane zgodnie z instrukcją 
obsługi.
2.  W przypadku oddania lub wysyłki wadliwego urządzenia do naprawy, należy 
załączyć sporządzony w formie pisemnej dokładny opis objawów wadliwego działania 
urządzenia z uwzględnieniem środowiska pracy i sposobu, w jaki się ujawniają.
3.  Warunkiem korzystania z uprawnień gwarancyjnych jest załączenie do
reklamowanego urządzenia dowodu zakupu zawierającego datę zakupu oraz opis 
uszkodzenia.
4.  Naprawa gwarancyjna obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w 
sprzedanym urządzeniu.
5.  Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w możliwie najkrótszym czasie nie 
przekraczającym 14 dni licząc od daty przyjęcia urządzenia do serwisu. W przypadku 
konieczności importu części, termin naprawy może ulec wydłużeniu. Po wykonaniu 
naprawy okres gwarancji biegnie dalej przedłużony o czas naprawy.
6.  Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę ustawień konfiguracyjnych 
urządzenia, wynikłych w skutek naprawy, bądź uszkodzenia urządzenia.
7.  Gwarant może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej lub całkowicie odstąpić 
od gwarancji w przypadku stwierdzenia naruszenia plomb umieszczonych na 
urządzeniach lub podzespołach wchodzących w jego skład.
8.  Wszelkie usługi serwisowe wynikające z gwarancji dokonywane są
wyłącznie w serwisie firmy Camsat.

Gwarancja nie obejmuje

1. Uszkodzeń mechanicznych urządzeń oraz awarii powstałych w wyniku zjawisk 
losowych takich jak: pożar, przepięcia sieci elektrycznej, wyładowania elektryczne, 
zasilanie, działanie środków chemicznych.
2. Uszkodzeń powstałych na skutek: błędnej obsługi urządzenia, użycia urządzeń 
niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, niedbałości klienta, niewłaści-
wej eksploatacji (temperatura, wilgotność, zalanie, kurz, zapiaszczenie, niewłaściwe 
napięcie zasilania).
3. Roszczeń z tytułu parametrów technicznych o ile są one zgodne ze wskazanymi 
przez producenta.
4. Gwarancji nie podlegają ślady powstające w czasie eksploatacji jak zarysowania, 
zabrudzenia, wytarcia.

Gwarancji nie podlegają ślady powstające w czasie eksploatacji jak zarysowania, 
zabrudzenia, wytarcia.

VI Ogólne warunki gwarancji



Odpowiednia utylizacja urządzenia pozwala zachować cenne zasoby i uniknąć 
negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone w przypadku 
niewłaściwego postępowania z odpadami. Nieprawidłowa utylizacja odpadów 
zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach.

Przedstawiony obok symbol informuje, że danego urządzenia elektry-
cznego lub elektronicznego, po zakończeniujego eksploatacji nie 
wolno wrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy 
przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki. Szczegółowe infor-
macje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronic-
znych (dotyczy gospodarstw domowych).

VII Składowanie zużytego sprzętu
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VIII Deklaracja zgodności QARA
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IX Deklaracja zgodności EVIF
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Niniejszym CAMSAT Gralak Przemysław oświadcza, że   produkty QARA CVI i EVIF
spełnia zasadnicze wymagania oraz inne istotne przepisy dyrektywy 1999/5 / WE.
Urządzenie jest oznaczone znakiem CE, co oznacza zgodność z wytycznymi dyrektywy.
Urządzenie może być sprzedawane i używane do transmisji w paśmie 5 GHz.
Zakres częstotliwości można regulować za pomocą ustawień zgodnie z regulacjami 
prawnymi w każdym kraju. Użytkownik jest  odpowiedzialny za odpowiednie ustawienia z 
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w danym kraju lub regionie.

Ostrzeżenie o możliwym ryzyku porażenia prądem wysokiego napięcia 
obecnym wewnątrz obudowy produktu.

Uwaga: Ważna informacja

Uwaga: Urządzenie może pracować na zakresie częstotliwości i mocy, które 
mogą być niedozwolone na terenie wybranych krajów.

!

Producent: 
CAMSAT Gralak Przemysław 
Ogrodowa 2a
86-050 Solec Kujawski
Polska

Oferta i informacje: www.camsat.com.pl
Serwis: serwis@camsat.com.pl

Całodobowa pomoc techniczna:
tel. + 48 505 272 224 
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