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příručka 



Seznámení s touto uživatelskou příručkou 

COPYRIGHT ©2018 Hangzhou Hikvision Digital 
Technology Co., Ltd. 

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. 

Veškeré informace mimo jiného zahrnující texty, obrázky, grafy 
jsou majetkem společnosti Hangzhou Hikvision Digital 
Technology Co., Ltd. nebo jejích poboček (dále jen „Hikvision“). 
Tuto uživatelskou příručku (dále jen „příručku“) nelze žádnými 
způsoby reprodukovat, měnit, překládat či distribuovat, částečně 
nebo v plném znění, bez předchozího písemného povolení 
společnosti Hikvision. Pokud není stanoveno jinak, společnost 
Hikvision neposkytuje žádné záruky, ručení nebo prohlášení, 
výslovná či konkludentní, týkající se příručky. 

Tato příručka se vztahuje na ruční termální monokulární 
kameru. Příručka obsahuje pokyny pro použití a správu 
produktu. Obrázky, grafy, zobrazení a všechny ostatní 
informace zde uvedené slouží výhradně k popisu a vysvětlení. 
Informace obsažené v příručce podléhají změnám bez 
oznámení z důvodu aktualizací firmwaru nebo z jiných důvodů. 
Aktuální verzi naleznete na firemní webové stránce 
(http://overseas.hikvision.com/en/). 

Tuto uživatelskou příručkou používejte pod vedením odborníků. 

Uznání obchodních známek 

a dalších obchodních známek a log společnosti 
Hikvision, které jsou majetkem společnosti Hikvision v různých 
jurisdikcích. Ostatní obchodní známky a loga níže uvedená jsou 
majetkem příslušných vlastníků. 

Vyloučení právní odpovědnosti 
V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI 
ZÁKONY JE POPSANÝ PRODUKT SE SVÝM HARDWAREM, 
SOFTWAREM A FIRMWAREM DODÁN „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ 
SE VŠEMI ZÁVADAMI A CHYBAMI A SPOLEČNOST 
HIKVISION NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ANI 
MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ (BEZ OMEZENÍ) 
PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO 
KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍ STRANY. 
SPOLEČNOST HIKVISION ANI JEJÍ ŘEDITELÉ, ÚŘEDNÍCI, 
ZAMĚSTNANCI ČI ZÁSTUPCI NENESE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ 
ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, 
NÁHODNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY, VČETNĚ DALŠÍCH 
POŠKOZENÍ ZE ZTRÁTY PODNIKÁNÍ, PŘERUŠENÍ 
PODNIKÁNÍ, NEBO ZTRÁTY ÚDAJŮ NEBO DOKUMENTACE 
V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TÉTO PŘÍRUČKY, A TO 
I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST HIKVISION BYLA 
UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. 

V PŘÍPADĚ PRODUKTU S PŘÍSTUPEM K INTERNETU JE 
POUŽITÍ PRODUKTU NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. 
SPOLEČNOST HIKVISION NEPŘEBÍRÁ ZODPOVĚDNOST ZA 
ABNORMÁLNÍ PROVOZ, NARUŠENÍ SOUKROMÍ NEBO JINÉ 
ŠKODY PLYNOUCÍ Z KYBERÚTOKU, ÚTOKU HACKERŮ, 
VIROVÉ KONTROLY NEBO JINÝCH INTERNETOVÝCH RIZIK; 
V PŘÍPADĚ POTŘEBY VŠAK SPOLEČNOST HIKVISION 
POSKYTNE VČASNOU TECHNICKOU PODPORU. 

DOHLEDOVÉ ZÁKONY SE LIŠÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH 
JURISDIKCÍ. ZKONTROLUJTE PROSÍM PŘÍSLUŠNÉ 
ZÁKONY PLATNÉ V OBLASTI VAŠÍ JURISDIKCE PŘED 
POUŽITÍM TOHOTO PRODUKTU, ABYSTE SE UJISTILI, ŽE 
POUŽITÍ PRODUKTU VYHOVUJE PLATNÝM ZÁKONŮM. 
SPOLEČNOST HIKVISION NENESE ZODPOVĚDNOST 
V PŘÍPADĚ, ŽE JE TENTO PRODUKT POUŽIT 
K NELEGÁLNÍM ÚČELŮM. 

V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI NESOULADU MEZI TOUTO 
PŘÍRUČKOU A PLATNÝM ZÁKONEM MÁ PŘEDNOST 
PLATNÝ ZÁKON. 

Regulační informace 
Informace týkající se FCC 
Vezměte na vědomí, že změny nebo modifikace, které nejsou 
výslovně schváleny stranou zodpovědnou za dodržování 
předpisů, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení. 
Shoda s předpisy FCC: Toto zařízení bylo testováno a bylo 
shledáno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle 

http://overseas.hikvision.com/en/
http://overseas.hikvision.com/en/


části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby 
poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při 
provozu zařízení v rezidenční oblasti. Toto zařízení generuje, 
využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud 
není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může 
způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje 
však žádná záruka, že se rušení neobjeví v konkrétních 
instalacích. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení příjmu 
rádiového nebo televizního signálu, což lze stanovit vypnutím 
a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby opravil rušení 
pomocí jednoho nebo více z následujících opatření: 
– změnou orientace nebo umístění přijímací antény, 
– zvýšením vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem, 

– připojením zařízení do vývodu jiného obvodu, než ke kterému 
je připojen přijímač, 
– konzultací s prodejcem nebo zkušeným radio/TV technikem. 
Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s 
minimální vzdáleností 20 cm mezi vysílačem a vaším tělem. 
Podmínky FCC 
Toto zařízení splňuje podmínky podle části 15 předpisů FCC. 
Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: 

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení. 

2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoliv přijaté rušení, včetně 
rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. 

 

EU prohlášení o shodě 

Tento výrobek a případně také dodávané 
příslušenství mají označení „CE“, a tudíž 
splňují požadavky platných harmonizovaných 
evropských norem uvedených ve směrnici 
2014/53/EU, směrnici EMC 2014/30/EU 
a směrnici RoHS 

2011/65/EU. 

2012/19/EU (směrnice WEEE): Výrobky 
označené tímto symbolem nelze v Evropské 
unii likvidovat jako netříděný komunální 
odpad. Pro správnou recyklaci vraťte tento 
výrobek místnímu dodavateli po zakoupení 
ekvivalentního nového zařízení nebo jej 
zlikvidujte na určených sběrných místech. 
Více informací naleznete na: 
www.recyclethis.info. 

 

2006/66/ES (směrnice o bateriích): Tento 
výrobek obsahuje baterii, kterou v Evropské 
unii nelze likvidovat jako netříděný komunální 
odpad. Podrobné informace o bateriích 
naleznete v dokumentaci k výrobku. Baterie 
je označena tímto symbolem, který může 
obsahovat písmena označující kadmium 
(Cd), olovo (Pb) nebo rtuť (Hg). 

Pro správnou recyklaci vraťte baterii dodavateli nebo určenému 
sběrnému místu. Více informací naleznete na: 
www.recyclethis.info 
Shoda s požadavky normy ICES-003 Ministerstva průmyslu 
Kanady 

Toto zařízení splňuje požadavky standardů CAN ICES-3 (B) / 
NMB-3 (B). 

Toto zařízení je v souladu s normami RSS Ministerstva 
průmyslu Kanady pro zařízení bez licence. Provoz podléhá 
následujícím dvěma podmínkám: 

(1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a 

(2) toto zařízení musí akceptovat jakékoliv rušení, včetně rušení, 
které může způsobit nežádoucí provoz zařízení. 

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada 
applicables aux appareils radioexempts de licence. 
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: 

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et 

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage 
radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en 
compromettre le fonctionnement. 
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Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


