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Silahkan perhatikan sepesifikasi produk untuk

parameter kamera dan fungsinya.

TURBO HD

Pemberitahuan Mengenai Privasi

Undang-undang pengawasan bervariasi
periksa semua hukum (UU) yang berlaku di 

wilayah anda sebelum menggunakan produk ini 

untuk keperluan pengawasan dan memastikan 

bahwa penggunaan produk ini telas sesui 

dengan aturan yang berlaku.

Terima kasih telah membeli produk kami. 

Jika ada pertanyaan atau permintaan tertentu, 

jangan ragu untuk menghubungi dealer.

Panduan ini mungkin berisi beberapa hal mengenai 

kesalahan teknis atau kesalahan cetak, dan konten 

dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. 

Setiap update akan di tambahkan ke versi baru dari 

petunjuk manual ini. kami akan segera memperbaiki 

atau memperbaharui produk maupun prosedur 

yang dijelaskan dalam panduan manual ini.

Informasi Peraturan /UU

Informasi FCC

Penyesuaian FCC: Alat ini telah di uji dan dinyatakan 

sesuai dengan batas-batas untuk perangkat digital, 

sesuai dengan bagian 15 dari aturan FCC. 

Batasan ini dirancang untuk memberikan perlindungan 

terhadap adanya gangguan berbahaya pada saat 

peralatan dioprasikan di lingkungan komersil.

peralatan ini menghasilakan, menggunakan dan 

dapat memancarkan radio frekuensi, jika tidak 

dipasang atau di gunakan sesuai dengan instruksi 

panduan manual dapat menyebabkan gangguan yang 

dapat merugikan radio komunikasi. Pengoperasian 

alat ini di daerah perumahan dapat membahayakan, 

oleh karena itu pengguna perlu untuk memperbaiki 

gangguan yang di timbulkan dengan biaya sendiri.

 

Kondisi FCC

Perangkat ini sesuai dengan pasal 15 aturan FCC. 

Pengoperasian harus mengikuti kondisi berikut:

1. Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan 

     yang berbahaya

2. Perangkat ini harus dapat menerima interferensi 

     apapun, termasuk gangguan yang tidak diinginkan.

EU Conformity Statement

  

kembalikan produk ini ke supplier lokal pada saat 

pembelian alat yang baru atau buanglah ditempat

yang telah di tunjuk. untuk informasi lebih lanjut

dapat di lihat di : www.recyclethis.info.

2006/66/EC (Intruksi Baterai):

Produk ini mengandung baterai yang

tidak dapat dibuang sebagai sampah/

limbah di wilayah Eropa. 

lihat keterangan produk untuk
informasi lebih lanjut. Baterai yang ditandai dengan

simbol ini, yang mungkin termasuk huruf untuk

menunjukan kadmium (Cd), timah(Pb) atau merkuri

(Hg). Untuk proses daur ulang yang sesuai, kembalikan

baterai ini ke supplier atau tempat2 yang telah

ditunjuk. Untuk informasi lebih lanjut dapat 

dilihat di : www.recyclethis.info. 

Kamera untuk seri ini mengadopsi generasi sensor

terbaru dengan sensitivitas tinggi dan teknologi

desain sirkuit terbaru. Alat ini juga memiliki fitur

resolusi tinggi, distorsi gambar rendah serta tingkat

kebisingan yang rendah sehingga cocok untuk sistem 

pengawasan dan pengelolaan gambar.

 Sensor CMOS dengan performa tinggi dan resolusi 

    tinggi yang menghasilkan gambar dengan kualitas

    yang baik;

 Pencahayaan rendah;

 Dukungan auto white balance, auto gain kontrol

    dan kontrol shutter elektronik;

 kontrol transisi unit; 

 Desain 3-axis yang canggih dapat memenuhi segala 

    jenis instalasi.

1  Pengantar

1.1  Fitur-fitur Produk

1.2 Overview (Tinjauan/Penjelasan)

2012/19/EU (intruksi WEEE):

Produk-produk yang di tandai dengan

simbol ini tidak dapat dibuang sebagai

limbah/sampah di wilayah Eropa.

Untuk proses daur ulang yang sesuai,

Produk ini, Jika diaplikasikan/digunakan,

maka alat-alat yang disediakan harus 

ditandai dengan “CE” dan telah sesuai

dengan standard Eropa yang berlaku dan

tercantum dalam low voltage Directive 2006/95/EC,

EMC Directive 2004/108/EC, dan the RoHSDirective 

2011/65/EU. 1.2.1 Penjelasan Kamera Tipe I

1.2.2 Penjelasan Kamera Tipe II
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1.2.3 Penjelasan Kamera Tipe II I
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2 Instalasi
Panduan sebelum memulai:

 Pastikan bahwa perangkat pada paket ini berada

    dalam kondisi baik dan semua bagian perakitanya

    lengkap.

 Pastikan bahwa semua peralatan terkait berada

    dalam kondisi off saat proses instalasi.

 Periksa spesifikasi produk saat proses instalasi

 Periksa apakah power supply sudah cocok dengan 

    daya output untuk menghindari terjadi kerusakan.

 Pastikan dinding yang digunakan sudah cukup kuat

    untuk menahan 3x berat kamera dan mounting.

 Jika dinding menggunakan semen, Anda harus

    memasukan sekrup ekspansi sebelum Anda

    menginstal kamera. Jika dinding adalah kayu 

    maka Anda dapat menggunakan sekrup 

    self-tapping untuk memasang kameranya.

 Jika produk tidak dapat berfungi dengan baik, 

    mohon hubungi dealaer Anda atau pusat layanan 

    terdekat. Jangan membongkar atau memperbaiki 

    kamera tersebut sendiri.
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HD Video Cable

Power Cable
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5. Atur sudut pengawasan yang di inginkan. 

1).  Longgarkan sekrup No.3 untuk mengatur

      posisi panning (0° ~ 360°).

2). Kencangkan kembali sekrup No.3.

3). Longgarkan sekrup No.2 untuk mengatur

     sudut posisi miring (0° ~ 90°).

4). Kencangkan kembali sekrup No.2.

5). Longgarkan sekrup No.1 untuk mengatur

      sudut azimut  (0° ~ 360°).

6). Kencangkan kembali sekrup No.1.

Gambar 2-3

3. Hubungkan kabel power yang sesuai dengan

    kabel video.

4. Pasang kamera di langit-langit dengan

    menggunakan sekrup yang tersedia.

Gamabar 2-2
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2.2 Instalasi Kamera Tipe II

Langkah-langkah:
1. Buat lubang sekrup sesuai dengan jenis bor yang 
    di anjurkan.

Gambar 2-4 

2. Sekrup clip plate ke dasar pemasangan. 

 
 

Gambar 2-5 

Clip Plate

Gamabar 2-1  

Screw hole

Gambar 2-6  
6. Atur kamera sesuai dengan gambar di bawah ini

    untuk mendapatkan sudut yang optimal.

Gambar 2-7
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3.Atur pemasangan dasar di langit-langit dengan

    sekrup yang di sediakan.

4. Arahkan kabel melalui sisi samping kemudian 

    hubungkan kabel listrik dan kabel video.

5. tarik clip plate dan pasang kamera dengan 

    trim ring kebagian dasar pemasangan .

6. Dorong clip plate dan kencangkan dengan sekrup

    kunci untuk mengamankan trim ring.

2.3 Instalasi Kamera Tipe II I

1. Buat lubang sekrup dan kabel dibagian langit-langit

    sesuai dengan jenis bor yang di sediakan

.

Langkah-langkah: 

Gambar  2-8

Gambar 2-9

2. Atur pemasangan dasar di langit-langit dengan 

    sekrup yang di sediakan .

3. Arahkan kabel ke lubang kabel kemudian

   hubungkan kabel listrik dan kabel video.

4. Tempatkan kamera ke dasar pemasangan.

5.Atur kamera sesuai dengan gambar di bawah ini

    untuk mendapatkan sudut yang optimal. 
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Gambar 2-10
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7.Atur kamera sesuai dengan gambar 2-7 untuk

mendapatkan sudut yang optimal kemudian

kencangkan trim ring.

Langkah-langkah:

1. Lubangi sekrup di bagian langit-langit sesuai dengan

    jenis bor yang di sediakan.

2. Kencangkan baut ekspansi plastik yang telah 

   di sediakan ke lubang sekrup.

Screw hole

Side Opening

2.1 Ceiling Mounting Untuk 
Kamera Tipe I

Kedua jenis pemasangan baik di dinding maupun 

langit-langit cocok di gunakan untuk kamera jenis 

peluru (type bullet camera). Kami akan mengambil
contoh pemasangan di bagian langit-langit dan 

Anda dapat mengikuti untuk referensi pemasangan 

di dinding
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