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Dziękujemy za wybór naszego produktu. Jesteśmy pewni, że docenią Państwo jego 
unikalne cechy. Proszę przeczytać instrukcję w celu bezpiecznej obsługi i maksymalizacji 
wydajności.

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 
niniejszego dokumentu do celu innego niż użycie lub konserwacja sprzętu opisanego w 
niniejszej instrukcji bez pisemnej zgody firmy CAMSAT. 
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1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji
Aby bezpiecznie korzystać z naszego urządzenia, należy przeczytać i przestrzegać wska-
zówek zawartych w niniejszej instrukcji. 

1.1. Symbole bezpieczeństwa
Ostrzeżenie o możliwym ryzyku porażenia prądem wysokiego napięcia obecnym we-
wnątrz obudowy produktu. 

System iCAM-Mobile HD nie wymaga dodatkowych czynności konserwacyjnych. 
Zalecamy umieszczenie go na trwałej konstrukcji i takie poprowadzenie 
przewodów zasilania, aby nie mogły być przypadkowo uszkodzone przez 
operatora lub osoby postronne. 

1.2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji
Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpie-
czeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, nale-
ży stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji jak i instrukcjach obsługi
urządzeń towarzyszących (np. komputera PC, kamery IP). Przed przystąpieniem do insta-
lacji urządzenia należy dokładnie przeczytać całość tej instrukcji.
Należy zapewnić bezpieczne warunki pracy urządzenia. Dokonanie przez użytkownika ja-
kichkolwiek własnych zmian w urządzeniu spowoduje utratę możliwości jego legalnego 
użytkowania oraz utratę gwarancji. Urządzenie zostało poddane obowiązkowej ocenie 
zgodności i spełnia zasadnicze wymagania zawarte w europejskich Dyrektywach Nowego 
Podejścia. Produkt jest oznakowany znakiem CE. 

Urządzenie jest przystosowane do pracy na terenie Unii Europejskiej. 

Nie powinno się przebywać w odległości mniejszej niż 30cm od pracującego urzą-
dzenia. 
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1.3. Deklaracja zgodności R&TTE
Urządzenie pracuje zgodnie z wymaganiami zawartymi w dyrektywie europejskiej opisują-
cej 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). 

System iCAM-Mobile HD jest zgodny 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 perso-

nel 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 zasi-

lania 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). 

1.4. Odległości, zakłócenia
• Odległość transmisji może się różnić w zależności od częstotliwości, otoczenia, wa-

runków fal radiowych, budynków, warunków pogodowych itp. 
• Gdy nadajnik jest umieszczony w pobliżu urządzeń takich jak telewizor, sieć bez-

przewodowa R-LAN, inny nadajnik lub umieszczony jest pomiędzy innymi urządze-
niami radiowymi to obraz wideo może być przekazywany niepoprawnie lub urzą-
dzenia mogą stracić połączenie. Kiedy to nastąpi należy zwiększyć odległość po-
między 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 ustawie-
nia 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. 

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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2. Zawartość
2.1. Podstawowe informacje
Urządzenie iCAM-Mobile HD to mobilny system przeznaczony dla kamer IP, umożliwiający 
bardzo szybką instalację urządzenia na obiekcie bez wykonywania skomplikowanych pro-
jektów. Posiada zintegrowany moduł bezprzewodowy do komunikacji z odbiornikiem lub 
telefonem/tabletem oraz autonomiczny recorder materiałów video. Jest idealny do moni-
toringu miejskiego, ochrony imprez masowych lub rejestracji postępów budowy.

System iCAM-Mobile posiada wbudowany akumulator zapewniający zasilanie na 12 go-
dzin pracy. Kamera zamontowana na słupie oświetleniowym w ciągu godzin nocnych bę-
dzie korzystała z zasilania oświetlenia, a także doładuje swój akumulator do pełna w nie-
spełna 7 godzin. Daje to możliwość ciągłej 24 godzinnej pracy kamery.

2.2. Zawartość opakowania
• Urządzenie iCAM-Mobile HD
• Antena dookólna 5.8GHz x 2szt.
• Kluczyk do włącznika/stacyjki x 1kpl.
• Adapter uchwytu ścienny x 1szt.
• Adapter uchwytu na słup x 1szt.
• Instrukcja
• Deklaracja zgodności CE
• Płyta CD
• Przewód sieciowy z RJ45 x 1szt.
• Akumulator iCAM-AKU12/22 14,8V 21,2Ah Li-ion x 1szt.[opcja dotyczy tylko wy-

branych pakietów]
• Kamera IP [opcja dotyczy tylko wybranych pakietów

2.3. Parametry techniczne systemu iCAM-Mobile HD
Specyfikacja produktu

Rozdzielczość 1080p/25kl, 720p/25kl 

Wielkość wewnętrznej pamięci 500 GB z możliwością rozszerzenia do 2TB

Transmisja bezprzewodowa pasmo 5 GHz (standard IEEE 802.11n) 

Pojemność akumulatora 21,2 Ah

Napięcie zasilania 230V AC lub 12-24V DC

Zasilanie kamery IP Pasywne PoE 48V

Waga 8 kg + uchwyt z kamerą IP

Szczelność IP 66 

Temperatura pracy od -20° do 55° C 
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3. Instalacja systemu iCAM-Mobile
3.1. Pierwsze uruchomienie
Przed przystąpieniem do uruchomienia zestawu należy sprawdzić: czy zestaw jest kom-
pletny, oraz czy urządzenie nie zostało uszkodzone mechanicznie podczas transportu.

UWAGA
Przed jakimkolwiek uruchomieniem należy wkręcić obie anteny! Próba 
uruchomienia urządzenia bez wkręconych anten może spowodować uszkodzenie
łącza radiowego.  

3.2. Montaż kamery IP (tylko w wersji bez kamery)
Należy zalogować się do konfiguracji kamery IP.
Następnie według instrukcji kamery zmienić
konfigurację na poniższą. Po zmianie ustawień
na zgodne z modułem rejestratora, zostanie na-
wiązane on połączenie z kamerą.

Fabrycznie skonfigurowana kamera w 
ustawieniach Recordera

Standard Onvif

Adres IP 192.168.1.108

Port Onvif 80

Użytkownik admin

Hasło admin

W celu wydłużenia czasu pracy urządzenia na akumulatorze zaleca się wyłączenie grzałki 
w kamerze jeżeli taką ona posiada.

UWAGA
Pomiędzy obudową systemu iCAM-Mobile, a uchwytem kamery należy umieścić 
silikonową podkładkę, która szczelnie zabezpieczy urządzenie przed wilgocią.

Skonfigurowaną kamerę IP  należy podłączyć do skrętki, która wystaje z obudowy urzą-
dzenia, a cały przewód umieścić w uchwycie kamery. 

Następnie należy zamocować kamerę do uchwytu na przedniej klapie urządzenia. Cały 
przewód wychodzący z kamery musi znajdować  się w uchwycie kamery, nie należy 
umieszczać go w obudowie iCAM-Mobile.
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3.3. Podłączanie zasilania
a) Zasilanie z sieci 230V

W przypadku korzystania z sieci 230V, wtyczkę zasilania iCAM-Mobile
należy wpiąć do gniazda dostosowanego do warunków użytkowania
tj. zewnętrzne gniazdo hermetyczne lub gniazdo z wtyczką zamknięte
w innej hermetycznej obudowie/puszce.

Po przekręceniu kluczyka w stacyjce na pozycję „I”, powinny zaświecić się dwie kontrolki 
na panelu zewnętrznym (STATUS NVR,  Zasilanie GŁÓWNE).

Należy odczekać ok. 1 min, a następnie sprawdzić konfigurację rekordera, łącza bezprze-
wodowego oraz kamery IP i ewentualnie skorygować ustawienia. Szczegółowe informacje
znajdują się w dalszej części instrukcji.

Aby wyłączyć urządzenie należy przekręcić kluczyk w stacyjce na pozycję „0” i odłączyć 
zasilanie 230V.

b) Zasilanie z zewnętrznego akumulatora lub sieci 12-24V

Urządzanie można zasilać z alternatywnego źródła zasilania DC, może to być np. 
• zewnętrzny akumulator 12 – 24V,
• instalacja samochodowa 12 lub 24V,
• inna instalacja 12 -24V DC.

Źródło zasilania musi mieć minimalna wydajność 40W  (np. 3,5A/12V lub 2,2A/24V).

UWAGA
Podczas zasilania iCAM-Mobile w tej konfiguracji wewnętrzny akumulator nie 
będzie ładowany. 

We wskazanym poniżej miejscu należy podłączyć zasilanie
12-24V DC zgodnie z oznaczoną polaryzacją (+ - Zasilanie
samochodowe 12-24V DC),

Po przekręceniu kluczyka w stacyjce na pozycję „I”, powin-
ny zaświecić się cztery kontrolki na panelu wewnętrznym
(STATUS NVR, Zasilanie HDD i NVR, Zasilanie GŁÓWNE,
Zasilanie KAMERY IP).

Należy odczekać ok. 1 min, a następnie sprawdzić konfigurację
rekordera, łącza bezprzewodowego oraz kamery IP i ewentual-
nie skorygować ustawienia. Szczegółowe informacje znajdują
się w dalszej części instrukcji.

Aby wyłączyć urządzenie należy przekręcić kluczyk w stacyjce
na pozycję „0” i odłączyć zasilanie „alternatywne”.
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c) Zasilanie z akumulatora

UWAGA
Należy dokładnie sprawdzić akumulator LI-ION, nie może on mieć najmniejszych
uszkodzeń mechanicznych. Uszkodzony akumulator nienależny montować w 
urządzeniu, może to spowodować jego zapłon lub eksplozję.

Zalecany akumulator to: pakiet LI-ION zdolny do pracy w temperaturach od -20°C do 
+60°C, o pojemności 20 – 22Ah i napięciu nominalnym 14,8V (napięcie pracy 12-18,8V).

Dołączany akumulator od razu jest gotowy do pracy, nie wolno go formować. Jest nałado-
wany w ok. 60 – 75 %. 

Akumulator ładowany jest tylko przy zasilaniu z 230V, moduł ładowarki pobiera 
dodatkowo do 120W (max 160W razem z kamerą).

Podczas dłuższego (powyżej 4 miesięcy) nie korzystania z urządzenia akumulator należy 
przechowywać naładowany w 60 – 75%, przechowywania akumulatora naładowanego w 
innym stopieniu może skrócić jego żywotność. Więcej informacji o eksploatacji akumula-
tora znajduje się w pkt. 7.2. Przechowywanie i magazynowanie.

Akumulator należy umieścić w obudowie iCAM-Mobile, tak jak na poniższej ilustracji.

Podłączając akumulator do złącza AKUMULATORA iCAM-AKU12/22, proszę zwrócić uwa-
gę na odpowiedni kierunek polaryzacji oraz dopasowanie wtyczki do gniazda.
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Po przekręceniu kluczyka w stacyjce na pozycję „I”, powinny
zaświecić się cztery kontrolki na panelu wewnętrznym (STA-
TUS NVR, Zasilanie HDD i NVR, Zasilanie GŁÓWNE, Zasilanie
KAMERY IP).

Należy odczekać ok. 1 min, a następnie sprawdzić konfigura-
cję rekordera, łącza bezprzewodowego oraz kamery IP i
ewentualnie skorygować ustawienia. Szczegółowe informacje
znajdują się w dalszej części instrukcji.

Aby wyłączyć urządzenie należy przekręcić kluczyk w stacyjce na pozycję „0”.

3.4. Zamknięcie obudowy urządzenia
Zamknij obudowę urządzenia zwracając szczególną uwagę na ułożenie przewodów oraz 
akumulatora. Skręć solidnie wszystkie śruby w sposób gwarantujący całkowitą szczelność
obudowy.

Urządzenie jest gotowe do montażu w miejscu docelowym.

3.5. Montaż w miejscu docelowym / monitorowanym
Zestaw (iCAM-Mobile wraz z kamera IP) należy montować jedynie do stałych, stabilnych 
konstrukcji ścian i masztów. Instalator odpowiada za prawidłowy montaż kamery!

W wybranym miejscu należy zamontować: 

Adapter uchwytu ścienny za pomocą kotew do ściany - w przypadku montażu na ścianie 

Adapter uchwytu na słup za pomocą stalowych opasek - w przypadku montażu na słupie.

UWAGA
Uchwyt należy montować pionowo tak jak to pokazano na fotografii poniżej 
(uchwyt/oczko do kłódki musi znajdować się na dole) 
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Dodatkowo należy zamontować do osobnej kotwy lub innej części słupa stalową linkę 
bezpieczeństwa. Linkę bezpieczeństwa należy zamontować do stałej, solidnej konstrukcji 
która zagwarantuje utrzymanie systemu iCAM-Mobile z kamerą w sytuacji awaryjnej.

Wsunąć kamerę (antenami do góry) w uchwyt, 
a następnie przypiąć linkę bezpieczeństwa oraz 
zabezpieczyć kamerę kłódką lub nakręcić dwie 
nakrętki na śruby zabezpieczające przed 
niepowołanym demontażem. 
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3.6. Uruchomienie w miejscu docelowym / monitorowanym
W przypadku korzystania z sieci 230V, wtyczkę zasilania iCAM-Mobile należy wpiąć do 
gniazda dostosowanego do warunków użytkowania tj. zewnętrzne gniazdo hermetyczne 
lub gniazdo z wtyczką zamknięte w innej hermetycznej obudowie/puszce.

W przypadku korzystania z alternatywnego źródła zasilania, przewody zasilające należy 
przeprowadzić przez dławnice dostępną dla użytkownika, 

a następnie podłączyć wtyk do złącza EDG (+ - Zasilanie samochodowe 12-24V DC), pa-
miętając o właściwej polaryzacji.

UWAGA
Czas uruchomienia urządzenia w niskich temperaturach może się wydłużyć o 
kilkanaście minut. Jest to spowodowane trybem pracy grzałki i termostatu. 
Urządzenie jest gotowe po zaświeceniu zielonej diody LED STATUS NVR.

Po przekręceniu kluczyka w stacyjce na pozycję „I”, powinny zaświecić się dwie kontrolki 
na panelu zewnętrznym (STATUS NVR, Zasilanie GŁÓWNE). iCAM-MobileHD zacznie reje-
strować obraz oraz będzie możliwy pełen zdalny dostęp do urządzenia.

UWAGA
Po uruchomieniu urządzania należy wyjąc kluczyk ze stacyjki pozostawiając ją w 
pozycji „1”, aby uniemożliwić wyłącznie systemu przez osoby trzecie.
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3.7. Wymiana pamięci
Standardowo urządzenie iCAM-Mobile jest dostarczane wraz z dyskiem 500GB HDD, jed-
nakże istnieje możliwość jego łatwej wymiany na model o pojemności do 2TB.

UWAGA

Dysk musi posiadać 2 otwory montażowe od dołu obudowy!

Należy unikać stosowania dysków SSD, takie dyski mają ograniczona ilość 
nadpisywania danych. iCAM-Mobile posiada grzałkę z termostatem w związku z 
tym nie jest konieczne stosowanie dysków przystosowanych do pracy w 
ujemnych temperaturach.

a) Demontaż dysku HDD

Wymiany pamięci dokonujemy tylko gdy urządzenie jest wyłączone, a stacyjka znajduję 
się w pozycji „0”. 

Należy rozpocząć od poluzowania dwóch śrub M3, a następnie wysunąć dysk „do góry”

Można już odpiąć przewód SATA oraz odkręcić dwie śruby M3
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b) Montaż dysku HDD

Do dysku należy wstępnie nakręcić śruby M3 pozostawiając je niedokręcone, a następnie 
podłączyć dysk do złącza SATA.

Dysk należy umieścić w obudowie iCAM-Mobile oraz dokręcić śruby.

Po podłączaniu nowego dysku należy go sformatować jak to opisano w pkt. 6.2 c) Forma-
towanie i konfiguracja magazynu pamięci.

3.8. Tryb pracy grzałki i termostatu
iCAM-Mobile przystosowane jest do pracy również w temperaturach ujemnych (do -20oC)
między innymi dzięki zastosowaniu układu podgrzewania HDD.
Sterowanie tym układem jest możliwe poprzez zworki wewnątrz urządzenia.
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a) Podstawowym trybem pracy termostatu jest tryb „zimowy” ustawiony jest wtedy gdy 
zwarte są piny 1 z 2 oraz 5 z 6. 

W tym trybie urządzenie może pracować w warunkach zimo-
wych tj. gdy temperatura spada do -20oC

Opis działania:

Gdy iCAM-Mobile włączymy w momencie gdy całe urządzenie 
jest schłodzone do -20oC, układ nie pozwoli włączyć rejestratora
dopóki HDD nie osiągnie temperatury ok. 9-10oC.

Przy zasilaniu z wewnętrznego akumulatora lub z alternatywnego zasilania 12V czas po-
trzebny do uruchomienia rejestratora to nie więcej niż 30minut.

Przy zasilaniu z 230V lub z alternatywnego zasilania 24V czas potrzebny do uruchomie-
nia rejestratora to nie więcej niż 10minut.

Od momentu włączenia rejestratora układ będzie utrzymywał temperaturę HDD nie niższą 
niż +2oC

b) Drugim trybem jest tryb „letni” ustawiony jest gdy zwarte są piny 2 z 3 oraz 4 z 5. 

W tym trybie urządzenie może pracować wtedy gdy jest pewność 
że temperatura otoczenia nie spadnie poniżej 0oC

Opis działania: 

Niezależnie od temperatury zewnętrznej urządzenie nie będzie 
utrzymywać minimalnej temperatury HDD, a temperatura będzie 
zależna od temperatury zewnętrznej.

Niezależnie od temperatury i sposobu zasilania w tym trybie uruchomienie rejestratora 
nastąpi nie później niż po 1 minucie. 

Ustawienie urządzenia w ten tryb może wydłużyć czas pracy na zasilaniu z akumulatora.

c) Tryby pośredni „I” (nie zalecany) ustawiony jest wtedy gdy zwarte są piny 1
z 2 oraz 4 z 5. Opis działania:

W tym trybie układ będzie utrzymywał temperaturę HDD nie niższą niż +2oC. 

Niezależnie od temperatury i sposobu zasilania w tym trybie uruchomienie re-
jestratora nastąpi nie później niż po 1 minucie. 

d) Tryby pośredni „II” (nie zalecany) ustawiony jest wtedy gdy zwarte są piny 
2 z 3 oraz 5 z 6. Opis działania:

Niezależnie od temperatury zewnętrznej urządzenie nie będzie utrzymywać mi-
nimalnej temperatury HDD, a temperatura będzie zależna od temperatury ze-
wnętrznej.

W tym trybie układ nie pozwoli włączyć rejestratora dopóki HDD nie osiągnie 
temperatury ok. 9-10oC, dodatkowo gdy temperatura dysku spanie poniżej 
0oC układ wyłączy dysk oraz rejestrator. 

Jakiekolwiek inne ustawienie zworek jest niedopuszczalne.
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3.9. Opis panelu wewnętrznego
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4. Ustawienia fabryczne i reset
4.1. Radiolinia

Cecha Domyślne ustawienia fabryczne

SSID (nazwa sieci) CAMSAT

Hasło sieciowe camsat.com

Kodowanie WPA2-PSK

Tryb pracy Video Bridge

Kanał pracy Auto (5Ghz DFS)

Adres IP 192.168.1.21

Maska podsieci 255.255.255.0 (CIDR /24)

Serwer DHCP Wyłączony

Nazwa użytkownika camsat

Hasło użytkownika camsat

Aby zrestartować urządzenie do ustawień fabrycznych należy zalogować się do mo-
dułu radiowego, następnie w menu USTAWIENIA ZAAWANSOWANE > Kopia zapaso-
wa/przywrócenie (ADVANCED SETTINGS > BACKUP/RESTORE) kliknąć przycisk 
Ustawienia fabryczne (Factory Default) lub przytrzymać przycisk reset na 5 sekund,
który jest dostępny na panelu głównym.

Serwer DHCP musi zostać włączony aby połączenie bezprzewodowe z 
urządzeniami mobilnymi konfigurowało się automatycznie USTAWIENIA ŁĄCZA 
→ Ustawienia sieci (CAMERA CONNECTION SETTINGS → Network Settings).
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4.2. Recorder
Cecha Ustawienia fabryczne

Adres IP 192.168.1.188 

Maska podsieci 255.255.255.0 (CIDR /24)

Port dla aplikacji CMS 5050

Port dla urządzeń mobilnych 5053

Nazwa użytkownika admin

Hasło ---

Fabrycznie skonfigurowana kamera IP

Standard Onvif

Adres IP 192.168.1.108

Port Onvif 80

Użytkownik admin

Hasło admin

Aby zrestartować urządzenie do ustawień domyślnych należy zalogować się do 
modułu rejestratora, następnie w menu Konfiguracja > System > Przywracanie 
kliknąć przycisk Przywracanie.
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5. Zdalny dostęp do systemu iCAM-MobileHD
5.1. Bezprzewodowy dostęp do systemu
W celu przeprowadzenia konfiguracji podłącz moduł radiowy do komputera bezprzewodo-
wo za pomocą sieci WiFi w paśmie 5 GHz (standard 802.11a lub 802.11n). Domyślna na-
zwa sieci (SSID) to „CAMSAT”. Opis konfiguracji odbiornika iCAM-Receiver znajduje się w 
pkt 5.5. Konfiguracja odbiornika iCAM-Receiver.

Urządzenia pracujące tylko w paśmie 2.4 GHz (w standardzie 802.11b oraz 
802.11g) są niekompatybilne z iCAM-MobileHD! Jako urządzenie odbiorcze 
można wykorzystać urządzenie iCAM-Receiver (nie dołączony w zestawie).

5.2. Dostęp do systemu iCAM-MobileHD z urządzenia z 
systemem Android lub iOS
Należy połączyć się do sieci Wi-Fi wykorzystując do tego uprzednio skonfigurowaną na-
zwę sieci oraz hasło (domyślne SSID: CAMSAT).

W przypadku gdy urządzenie nie uzyskało adresu IP automatycznie, należy 
podczas łączenia się wprowadzić ręcznie statyczny unikalny adres IP, bramę 
domyślna oraz maskę podsieci w opcjach zaawansowanych. Serwer DHCP musi 
być włączony aby konfiguracja była wykonywana automatycznie USTAWIENIA 
ŁĄCZA → Ustawienia sieci (CAMERA CONNECTION SETTINGS → Network 
Settings).

5.3. Przewodowy dostęp do systemu (awaryjny)
Jeśli nie ma możliwości nawiązania połączenia bezprzewodowego należy wpiąć urządze-
nie za pomocą przewodu sieciowego w miejscu podłączania kamery w celu konfiguracji 
systemu. 

UWAGA
W gnieździe RJ-45 dla kamery IP znajduje się napięcie +48V w standardzie 
PoE+. Zasilanie przesyłane jest przez wolne żyły 4/5 (para niebieska 48V) oraz 
7/8 (para brązowa 0V). W celu podłączenia systemu do niekompatybilnego 
switcha lub karty sieciowej należy zostawić te żyły niepodłączone we wtyczce 
RJ45 (patrz pkt. 7.3. Złącze KAMERY IP – Zarabianie skrętki bez PoE (48V) ).  
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5.4. Konfiguracja systemu radiowego
a) Logowanie

Aby zalogować się do modułu bezprzewodowego, należy ustawić adres IP komputera w 
tej samej podsieci, jak urządzenie (domyślnie adres 192.168.1.21), następnie należy uru-
chomić przeglądarkę internetową (zalecana Internet Explorer) i wpisać adres IP modułu. 
Na ekranie pojawi się ekran logowania.

Aby zalogować się do sieciowego interfejsu użytkownika należy wpisać nazwę użytkowni-
ka i hasło (domyślnie Username: camsat, Password: camsat) oraz zatwierdzić przyciskiem
Login. Zostanie włączony interfejs zarządzania modułem radiowym.

b) Ustawienia sieci LAN

Konfigurację należy zacząć od konfiguracji parametrów sieci LAN. Należy przejść do 
menu USTAWIENIA ŁĄCZA → Ustawienia sieci (CAMERA CONNECTION SETTINGS → 
Network Settings). Ukaże się poniższy ekran:
• Adres IP (IP Address)

Wpisz wolny (nie wykorzystany jeszcze)
adres IP z twojej sieci np.. Jeśli twój re-
corder ma adres 192.168.1.50 , kamera
IP: 192.168.1.51 to wpisz kolejny wolny
adres np. 192.168.1.52. Adres IP musi
być z tej samej podsieci co komputer.

• Maska Podsieci (Subnet Mask)
Przeważnie 255.255.255.0 . Maska pod-
sieci powinna być identyczna w całej sie-
ci lokalnej. 

• Adres IP bramy domyślnej (Default Ga-
teway)
Wpisanie adresu IP bramy jest konieczne
tylko wówczas, gdy urządzenie będzie
pracować też poza siecią lokalną). Nale-
ży pamiętać, aby ustawić unikalny adres
IP dla lokalnej sieci (każde urządzenie i
moduł musi mieć unikalny adres IP).
Brama domyślna powinna być identycz-
na w całej sieci lokalnej. 

• Serwer DHCP (DHCP Server)
Zaleca się zaznaczenie opcji, umożliwi to urządzeniom przenośnym automatycznie 
uzyskać adres IP bez dodatkowej konfiguracji.

Zmiany zatwierdzamy przyciskiem Save Changes. 

Po zmianie adresu IP oraz zapisaniu ustawień urządzenie może automatycznie 
zresetować się i wówczas będzie konieczne ponowne zalogowanie.
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c) Ustawienia sieci bezprzewodowej

Kolejnym etapem jest skonfigurowanie podstawowych parametrów połączenia radiowego,
które należy ustawić w menu USTAWIENIA ŁĄCZA → Ustawienia bezprzewodowe (CA-
MERA CONNECTION SETTINGS → Wireless). 
• Tryb pracy (Mode)

Określa w jaki sposób urządzenie będzie łą-
czyć się z innymi urządzeniami bezprzewo-
dowymi. Aby uzyskać bezpośredni dostęp do
systemu bez dodatkowych urządzeń siecio-
wych należy wybrać tryb MASTER. Tryb SLA-
VE można użyć w przypadku, gdy posiada się
już zainstalowany inny punkt dostępowy.

• Nazwa łącza radiowego SSID (Link Name)
Identyfikator SSID musi być unikalny dla
każdego systemu radiowego pracującego na
jednym obiekcie. 

• Uwierzytelnienie (Authentication)
Sposób szyfrowania wykorzystywany pod-
czas dostępu do sieci - zalecane co najmniej
WPA2

• Hasło sieciowe (Key)
Do zabezpieczenia dostępu do sieci zaleca
się zmianę domyślnego hasła służącego do
uwierzytelnienia. Należy wybrać sposób
uwierzytelniania (zalecane WPA2-PSK) oraz
wpisać własny klucz służący do łączenia się z
siecią. Im dłuższe i bardziej skomplikowane
jest hasło tym lepiej zostanie zabezpieczona
sieć przed niepowołanym dostępem.

• Typ połączenia WAN (WAN Connection Type)
Aby zapewnić bezproblemową komunikację pomiędzy wszystkimi modułami systemu 
należy wybrać tryb pracy Standard Bridge.

Po zapisaniu ustawień sieci bezprzewodowej urządzenie może automatycznie zresetować 
się i wówczas będzie konieczne ponowne połączenie z siecią bezprzewodową przy pomo-
cy nowych parametrów. 

d) Konfiguracja odbiornika iCAM-Receiver

Aby połączyć urządzenie iCAM-Receiver należy podłączyć i skonfigurować wstępnie 
wg instrukcji. Po zalogowaniu się, następnie przejść do konfiguracji sieci 
bezprzewodowej. 
Urządzenie należy przestawić w tryb
pracy SLAVE, a następnie wpisać
nazwę sieci oraz hasło sieci systemu
radiowego iCAM-MobileHD. Po
zapisaniu ustawień zostanie
nawiązane połączenie
bezprzewodowe.
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6. Recorder
6.1. Logowanie do recordera
Przed zalogowaniem do interfejsu recordera należy upewnić się, że magazyn pamięci oraz
kamera IP została prawidłowo zainstalowana oraz nawiązać bezprzewodowe połączenie 
ze systemem radiowym urządzenia.

Aby zalogować się do modułu rejestratora, należy uruchomić przeglądarkę internetową 
(zalecana Internet Explorer) i wpisać adres IP modułu (domyślnie adres 192.168.1.188). 
Na ekranie pojawi się menu logowania. W powyższym ekranie należy wpisać dane logo-
wania (domyślnie: Username: admin, hasło: brak). 

Podczas korzystania z innej przeglądarki niż Internet Explorer należy wybrać 
tryb „Non ActiveX”.

▪ Instalacja wtyczki ActiveX (tylko Internet Explorer!) 
Uruchom instalator wtyczki ActiveX (rtspvideoplugin.exe) i zamknij przeglądarkę IE 
przed instalacją. Po pomyślnie zainstalowaniu ponownie otwórz przeglądarkę. Wpisz 
adres IP RECORDERA, a następnie zaloguj się. Gdy pojawi się komunikat, należy 
zezwolić przeglądarce na uruchomienie wtyczki.

▪ Instalacja wtyczki Adobe Flash Player (Firefox i inne przeglądarki)
Pobierz wtyczkę Flash Player ze strony https://get.adobe.com/pl/flashplayer/ i 
zamknij przeglądarkę przed instalacją. Po pomyślnie zainstalowaniu ponownie 
otwórz przeglądarkę. Wpisz adres IP RECORDERA, a następnie zaloguj się. Gdy 
pojawi się komunikat, należy zezwolić przeglądarce na uruchomienie wtyczki.
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6.2. Konfiguracja recordera
Po zalogowaniu się do systemu przejdź do zakładki KONFIGURACJA w celu wykonania 
podstawowej konfiguracji urządzenia.

a) Konfiguracja protokołu TCP/IP (Ustawienia adresu IP)

Konfigurację parametrów sieci LAN wykonuje się w menu Konfiguracja > Sieć > Ust. Sieci
(Config > Network Parameters > Network Settings).

Należy wprowadzić nowy adres IP dla urządzenia z tej samej podsieci co komputer i ka-
mera, maskę podsieci (Subnet Mask), adres IP bramy (Gateway) (wpisanie adresu IP bra-
my jest konieczne tylko wówczas, gdy urządzenie będziemy potrzebować dostępu do mo-
dułu spoza sieci lokalnej). Należy pamiętać, aby ustawić unikalny adres IP  (każde urzą-
dzenie i moduł musi mieć unikalny adres IP). Natomiast maska podsieci oraz brama po-
winny być identyczne w całej sieci lokalnej. Zmiany zatwierdzamy przyciskiem Save. 

b) Połączenie z kamerą IP

Kamerę do modułu rejestratora można podłączyć na dwa sposoby: modyfikując ustawie-
nia kamery IP pod ustawienia domyślne recordera lub modyfikując konfigurację samego 
recordera

Przed zmianą ustawień, należy upewnić się, że adres IP kamery znajduje się w tej samej 
podsieci co moduł rejestratora oraz komputer.

OPCJA A. Konfiguracja ustawień recordera
Aby połączyć kamerę IP z modułem rejestratora należy przejść do menu Konfiguracja > 
Wideo > Kamery IP (Config > Channel Parameters > LAN Search). Należy uzupełnić 
wszystkie istotnie parametry dotyczące konfiguracji kanału wideo.
• Protokół – Zalecany protokół Onvif, jeśli jest obsługiwany przez kamerę.
• IP – Adres IP kamery. Musi znajdować się w tej samej podsieci co RECORDER
• Port – Numer portu na którym kamera obsługuje Onvif.
• Użytkownik – Nazwa użytkownika wykorzystywana do logowania.
• Hasło – Hasło użytkownika.
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OPCJA B. Zmiana ustawień kamery IP

Należy zalogować się i przejść do konfiguracji kamery IP. Następnie zmienić konfigurację 
kamery na taką jaka znajduje się w recorderze (Ustawienia domyślne 
w pkt 5.3. Domyślnie skonfigurowana kamera IP w Recorderze). Po zmianie ustawień na 
zgodne z modułem rejestratora,  zostanie nawiąże on połączenie z kamerą.

c) Formatowanie i konfiguracja magazynu pamięci

Status magazynu pamięci podłączonego do recordera można sprawdzić w menu Konfigu-
racja > System > Ust. HDD. Tuż po instalacji nowego nośnika pamięci należy go sforma-
tować. 

UWAGA
Formatowanie nośnika pamięci usuwa z niego wszystkie dane!

Należy wybrać z listy nowo podłączony magazyn pamięci, a następnie kliknąć Format.
Po prawidłowo wykonanym formatowaniu, urządzenie zostanie zrestartowane. 
W kolumnie Status zostanie wyświetlona wiadomość „Normal”.
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d) Harmonogram nagrywania

Po podłączeniu magazynu pamięci należy upewnić się czy zapisywanie obrazu z kamery 
IP jest włączone w menu Konfiguracja > Wideo > Harm. Nagrywania (Config > Channel 
Parameters > Schedule Record). Domyślnie skonfigurowano nagrywanie ciągłe. Recor-
der pozwala także zaoszczędzić miejsce w pamięci poprzez nagrywanie w wybrane dni ty-
godnia lub tylko po wykryciu ruchu (wymaga kamery która wspiera detekcje ruchu).

e) Obliczanie pojemności magazynu pamięci

Długość zapisanego materiału wideo zależy głównie od pojemności dysku oraz bitrate 
strumienia wideo. Bitrate jest to ilość informacji, które wysyła kamera do recordera (zale-
ży od rozdzielczości, klatkażu oraz jakości obrazu). Konfiguracji bitrate dokonuje się w 
ustawieniach kamery. Wartość przepływności może być zmienna (VBR) lub stała (CBR).
Aktualną przepływność chwilową możemy sprawdzić w menu 
Konfiguracja>System>Stream Info.

Wzory na obliczanie długości nagrania dla 1 kamery
MB/h = Średni Bitrate * 3600s / 8000 
GB/dzień = MB/h * 24h / 1000
Wymagana pojemność pamięci = GB/dzień * wymagany okres przechowywania

Bitrate Pojemność na godzinę Pojemność na dzień Długość nagrań (500GB)

1024 kb/s 460 MB/h 11 GB/dzień 45 dni

2048 kb/s 921 MB/h 22,1 GB/dzień 22 dni

4096 kb/s 1843 MB/h 44,2 GB/dzień 11 dni
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6.3. Obsługa recordera
Moduł rejestratora umożliwia na obsługę do 4 kamer IP (większa liczba kamer powoduje
szybsze wypełnianie magazynu pamięci, co skraca długość nagranych materiałów). Do-
datkowe kamery można podłączyć drogą  radiową. 

a) Podgląd strumienia wideo

W zakładce Podgląd (Preview) na lewym panelu znajduje się lista podłączonych kamer 
IP. Aby rozpocząć wyświetlanie podglądu na żywo należy kliknąć jedną z następujących 
ikon:

Ikona Funkcja

Uruchomienie wszystkich strumieni głównych

Uruchomienie wszystkich strumieni dodatkowych (extra)

Uruchomienie jednego strumienia głównego

Uruchomienie jednego strumienia dodatkowego (extra)

Nagrywanie lokalnie na komputer PC wyłączone (tylko IE)

Nagrywanie lokalnie na komputer PC włączone (tylko IE)

UWAGA
Aby funkcje PTZ działały poprawnie, należy zaopatrzyć się w kompatybilną 
kamerę. Dostępne opcje funkcje PTZ, są zależne od używanej kamery IP.
Zalecamy konfigurację funkcji PTZ przez interfejs WWW kamery. 
Wszelkie dane są dostępne w instrukcji zastosowanej kamery.
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b) Odtwarzanie nagrań

Aby odtworzyć nagrane materiały z pamięci podłączonej do modułu rejestratora należy 
przejść do zakładki Odtwarzanie (Playback).

Znajdujące się tam nagrania z podłączonych kamer IP są zapisywane według harmono-
gramu nagrywania. Należy wybrać pożądane kamery IP z listy znajdującej się po lewej 
stronie zaznaczając haczyk ( ) przy ich nazwie, 
a następnie wskazać datę dnia, z którego zostaną wczytane materiały wideo. Do kontroli
nad odtwarzaniem służą następujące przyciski.

Ikona Funkcja

Odtwarzaj

Pauza

Zatrzymaj odtwarzanie

Zmniejsz prędkość odtwarzania

Zwiększ prędkość odtwarzania

Zapisz zdjęcie wyświetlanego obrazu (tylko w Internet Explorer)

Archiwizacja materiału na dysk komputera (tylko w Internet Explorer)

Przejdź do następnej klatki wideo (tylko w Internet Explorer)

Pełny ekran

Wycisz dźwięk
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c) Archiwizacja nagrań

Robienie zdjęć z materiału jest przydatne w trakcie robienia dokumentacji ze zdarzeń. 
Można także pobrać fragment materiału wideo aby przenieść go na inne urządzenie (tyl-
ko w Internet Explorer).

Materiały można pobrać po kliknięciu ikony    . Należy wybrać kanał, z którego zosta-
ną zapisane nagrania, wskazać zakres czasu oraz wskazać miejsce do zapisu plików wi-
deo. Pobieranie rozpoczyna się kliknięciem przycisku start.

d) Odtwarzanie pobranych materiałów wideo

Materiały można odtworzyć za pomocą dowolnej aplikacji lub oprogramowania do oglą-
dania filmów AVI. Zalecaną aplikacja do odtwarzania filmów w formacie AVI jest pro-
gram VLC. Materiały w formacie I8 można odtworzyć przez interfejs modułu rejestratora
(zakładka Pliki lokalne (Files) – tylko w Internet Explorer) lub aplikacją DVRPlayer.exe, 
która znajduje się na dołączonej płycie CD. 
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6.4. Konfiguracja aplikacji mobilnych do obsługi recordera
Istnieje możliwość dostępu do recordera za pomocą urządzeń mobilnych. Aplikacja Go-
olink jest dostępna do pobrania z platformy Google Play lub Apple App Store. Aby na-
wiązać połączenie z systemem kamery mobilnej należy połączyć się z przez WiFi (nie 
wszystkie urządzenia obsługują pasmo 5Ghz). Połączenie można nawiązać skanując QR 
kod lub podając w aplikacji adres IP modułu rejestratora, port oraz dane użytkownika. 

Goolink (Połączenie P2P)

Po uruchomieniu aplikacji kliknij przycisk "+" aby dodać nowe urządzenie. Należy wska-
zać numer seryjny urządzenia na trzy sposoby: skanując kod QR, przepisując numer se-
ryjny UID ręcznie lub automatycznie wyszukać urządzenie w sieci LAN. Następnie należy
podać nazwę użytkownika oraz hasło dostępu od recordera (fabryczny login: admin ha-
sło: brak) Kod QR znajduje się w menu QR kod recordera (Config > Device Parameters >
QR code).
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7. Końcowe zalecenia
7.1. Czynności wykonywane przy każdorazowym uruchomieniu 
systemu.
Kamera mobilna na czas transportu powinna zostać wyłączona. Podczas uruchomienia 
systemu iCAM-MobileHD należy wykonać poniższe czynności:

Czynność Opis

1. Montaż anten Należy upewnić się, że obie anteny zostały wkręcone do złączy.

2. Zawieszenie kamery Kamerę należy zawiesić na uchwycie montażowym.

3. Podłączenie zasilania Kamera powinna zostać podłączona do zasilania jeśli będzie 
używana przez dłuższy okres. Pominięcie tego kroku spowoduje, że 
kamera wyłączy się po rozładowaniu akumulatora. 

4. Włączenie kamery Kamera zostanie uruchomiona po przekręceniu kluczyka w stacyjce. 
Należy wyjąć kluczyk ze stacyjki. Gdy kamera będzie gotowa do 
pracy na panelu zapali się zielona doda LED (czas uruchomienia 
urządzenia w niskich temperaturach może się wydłużyć o kilkanaście
minut).

5.Połączenie z 
systemem

Można uzyskać zdalny dostęp do systemu za pomocą odbiornika 
iCam-Receiver lub urządzenia mobilnego przez sieć WiFi.

6. Diagnozowanie stanu 
urządzenia

Należy upewnić się czy urządzenie jest prawidłowo skonfigurowane. 
Po zalogowaniu się do modułu recordera należy sprawdzić 
połączenie z kamerą, status dysku i stan nagrywania przeglądając 
ostatnie minuty nagrań. Upewnij się, że kamera jest odpowiednio 
skierowana i obserwuje obszar według twoich wymagań.

7.2. Przechowywanie i magazynowanie

UWAGA Gdy urządzenie jest odłączone od zasilania, należy je wyłączyć aby 
uniknąć całkowitemu rozładowaniu akumulatora.

Akumulator  litowo-jonowyac powinien być ładowany jak najszybciej po rozładowaniu. 
Jeśli jednak nie będzie używany przez dłuższy okres, powinien zostać rozładowany do 
około 60 – 75 %. W takim stanie akumulator ma znacznie wyższą żywotność. Jeżeli aku-
mulator będzie przechowywany w stanie całkowitego rozładowania, może ulec uszkodze-
niu.

Urządzenie powinno być przechowywane w chłodnym miejscu. Przechowywanie w wyso-
kich temperaturach przyśpiesza proces starzenia akumulatora.
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7.3. Złącze kamery IP – Zarabianie skrętki bez PoE (48V) 

Złącze RJ45 do podłączenia kamery można wykorzystać do konfiguracji rekordera i mo-
dułu radiowego, jeśli nie ma możliwości nawiązania połączenia bezprzewodowego. 
W złączu zawsze znajduje się pasywne zasilanie PoE 48V, w celu podłączenia urządzeń nie
wykorzystujących zasilania PoE 48V zaleca się zarobienie skrętki bez par 4-5, 7-8 (nie-
bieski, biało-niebieski, brązowy, biało-brązowy).

7.4. Rozwiązywanie problemów
a) Problem z nawiązaniem połączenia bezprzewodowego

Jeśli pomimo konfiguracji występuje problem z połączeniem między urządzeniami np. 
urządzenia nie widzą się należy zresetować moduły i przeprowadzić konfigurację od po-
czątku. Opis resetowania modułów do ustawień fabrycznych znajduje się w pkt 5. Usta-
wienia fabryczne i reset.

b) Czas nagrania jest niepoprawny

Jeśli podczas odtwarzania nagrań, data lub godzina nagrania nie zgadza się z nagraniem,
należy ustawić czas systemowy recordera. Datę należy wprowadzić w menu 
Konfiguracja>Rejestrator>Informacje lub zsynchronizować ją automatycznie. Przestawie-
nie czasu systemowego wstecz spowoduje nadpisanie ostatnich nagrań nowymi. 

Istnieje możliwość automatycznego przestawienia czasu, na czas letni w menu Konfigu-
racja>Rejestrator>Ust. czasu letniego. Przykładowa konfiguracja czasu letniego dla ob-
szaru Polski:

c) Zmiana adresu IP komputera

Aby zmienić adres IP komputera należy przejść do Panel Sterowania -> Sieć i Internet 
-> Połączenia Sieciowe. Następnie wybrać aktualnie używaną kartę sieciową, z którą 
podłączona jest kamera. Z listy kliknąć na pozycję Protokół internetowy w wersji 4 
(TCP/IPv4) i następnie na przycisk Właściwości. W otwartym oknie można wprowadzić 
nowy adres IP komputera, lub też, klikając na przycisk Zaawansowane -> Dodaj, można 
wprowadzić kolejny adres IP komputera, aby nie zmieniać jego aktualnych ustawień.
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8. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
8.1. Ogólne warunki gwarancji
Urządzenie jest wyposażone w standardową kartę gwarancyjną. Producent nie ponosi od-
powiedzialności za inne gwarancje. W żadnym przypadku producent jest odpowiedzialny 
za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, pośrednie, specjalne, lub przypadkowe 
lub odszkodowania za utratę zysków, przerwy w działalności, utratę informacji handlo-
wych 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 urządzenie iCAM-Mobile HD1. 
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 przekra-
czającym 14 dni licząc od daty przyjęcia urządzenia do serwisu. W przypadku konieczno-
ści 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 loso-
wych takich jak: pożar, przepięcia sieci elektrycznej, wyładowania elektryczne, zasilanie, 
działanie środków chemicznych. 
2. Uszkodzeń powstałych na skutek: błędnej obsługi urządzenia, użycia urządzeń nie-
zgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, niedbałości klienta, niewłaściwej 
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.

1 Czas trwania gwarancji na magazyn pamięci oraz akumulator wynosi 12miesiecy.
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8.2. Składowanie zużytego sprzętu
Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
(dotyczy gospodarstw domowych). 

Przedstawiony obok symbol informuje, że danego urządzenia elektrycznego 
lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji nie wolno wrzucać ra-
zem z odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy przekazać do wyspecja-
lizowanego punktu zbiórki. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie 
zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. 

Odpowiednia utylizacja urządzenia pozwala zachować cenne zasoby i uniknąć negatyw-
nego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone w przypadku niewłaści-
wego postępowania z odpadami. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest kara-
mi przewidzianymi w odpowiednich przepisach. 

8.3. Utylizacja akumulatora.
Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się pakietów ogniw oraz akumulatorów. (do-
tyczy gospodarstw domowych). 

Przedstawiony obok symbol umieszczony na akumulatorze informuje, że da-
nego pakietu ogniw, po zakończeniu jego eksploatacji nie wolno wrzucać ra-
zem z odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy przekazać do wyspecjali-
zowanego punktu zbiórki. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie 
zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.   

Odpowiednia utylizacja urządzenia pozwala zachować cenne zasoby i uniknąć negatyw-
nego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone w przypadku niewłaści-
wego postępowania z odpadami. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest kara-
mi przewidzianymi w odpowiednich przepisach. 
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8.4. Deklaracja zgodności
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Niniejszym CAMSAT Gralak Przemysław oświadcza, że seria produktów iCAM-Mobile HD, 
spełnia zasadnicze wymagania oraz inne istotne przepisy dyrektywy 1999/5 / WE. Urzą-
dzenie jest oznaczone znakiem CE, co oznacza zgodność z wytycznymi dyrektywy. Urzą-
dzenie może być sprzedawane i używane do transmisji w paśmie 5 GHz. Zakres częstotli-
wości można regulować za pomocą ustawień zgodnie z regulacjami prawnymi w każdym 
kraju. Użytkownik jest odpowiedzialny za odpowiednie ustawienia z zgodne z obowiązują-
cymi przepisami prawa w danym kraju lub regionie. 

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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