
 

 

HeiTel – instalacja analogowego modułu wideo 

Uwaga. Ten opis dotyczy tylko kart analogowych 25kl./sek. (nr kat. 5224 i 5220) i kart z 4 wejściami 

czasu rzeczywistego (nr kat. 5234). Instalacja karty z 10 wejściami czasu rzeczywistego została 

opisana w osobnej instrukcji. 

1. Otwórz obudowę HeiTel CamDisc+ E. 

2. Odbezpiecz dysk twardy i wysuń go w stronę przedniego panelu urządzenia. Aby uzyskać 

dostęp do śrub karty wideo, odkręć śruby 1-4 mocowania dysku twardego (patrz zdjęcie)  

i zdejmij mocowanie z urządzenia.  

 

3. W celu podłączenie taśmy połączeniowej odblokuj gniazdo wyjmując zacisk ku górze,  

włóż taśmę niebieskim oznaczeniem w stronę wnętrza urządzenia i wciśnij zacisk gniazda. 

 

  



 

 

 

4. Umieść kartę wejść w wyznaczonym przez miejsca na śruby miejscu i ją przykręć. 

 

5. Umieść taśmę w gnieździe karty wejść jak opisano w punkcie 3. 

6. Delikatnie usuń opaskę zaciskową na kablu z tyłu urządzenia i podłącz go do karty wejść. 

 

7. Umieść mocowanie dysku twardego. 

8. Zainstaluj dysk i zabezpiecz go. 

  



 

 

HeiTel – instalacja modułu analogowego czasu  

rzeczywistego (10 kanałów) 

Uwaga. Ten opis dotyczy karty analogowej czasu rzeczywistego z 10 kanałami (nr kat. 5230), który 

zawiera 2 moduły kart. Opis instalacji pozostałych kart opisano wyżej. 

1. Otwórz obudowę HeiTel CamDisc+ E. 

2. Odbezpiecz dysk twardy i wysuń go w stronę przedniego panelu urządzenia. Aby uzyskać 

dostęp do śrub karty wideo, odkręć śruby 1-4 mocowania dysku twardego (patrz zdjęcie)  

i zdejmij mocowanie z urządzenia.  

 

3. W celu podłączenie taśmy połączeniowej odblokuj gniazdo wyjmując zaciski, włóż taśmę 

niebieskim oznaczeniem w stronę wnętrza urządzenia i wciśnij jednocześnie zaciski gniazda. 

 

  



 

 

 

4. Podłącz górną i dolną kartę za pomocą taśmy połączeniowej i zacisków jak opisano  

w punkcie 3. 

 

5. Umieść karty w urządzeniu i delikatnie unieś górną kartę. Zamontuj dolną kartę za pomocą 

śrub.  

 

6. Podłącz taśmę połączeniową do dolnej karty wejść tak jak opisano w punkcie 3. 

 

7. Umieść górną kartę na dolnej karcie i przykręć odpowiednimi śrubami. 

 

  



 

 

 

8.  Delikatnie usuń opaskę zaciskową z tyłu urządzenia i podłącz do gniazda na górnej karcie 

wejść. 

 

9. Użyj samo wiercących do umieszczenia wentylatora. Zainstaluj mocowanie wentylatora 

używając śrub znajdujących się na przednim panelu. Upewnij się, że kierunek przepływu 

powietrza jest w stronę karty wejść. Kierunek przepływu powietrza jest też oznaczony na 

mocowaniu wentylatora. 

 

10.  Podłącz zasilanie wentylatora do gniazda na płycie głównej, za mocowaniem dysku 

twardego. 

 

11. Zainstaluj mocowanie dysku twardego. 

12. Umieść i zabezpiecz dysk twardy.  



 

 

HeiTel – instalacja modułu 3G/4G. 

1. Włóż kartę do gniazda i delikatnie wciśnij ją w mechanizm zatrzaskowy jak pokazano na 

zdjęciach poniżej. 

  

2. Podłącz kabel U.FL-SMA „RF” do gniazda MAIN na karcie. 

3. Jeśli dostępne jest połączenie GPS, połącz kablem U.FL/U.FL gniazdo GPS na karcie z 

gniazdem USB na płycie głównej. 

 



 

 

HeiTel – instalacja karty SIM 

Aby umieścić kartę SIM w gnieździe, górna część mocowania musi być otwarta. 

1. Odblokuj delikatnie gniazdo karty SIM przesuwając jego górną część w stronę frontu 

urządzenia. 

 

2. Otwórz górną część gniazda. 

 

3. Umieść kartę SIM tak, by styki karty były skierowane w stronę styków gniazda. 

 
4. Zamknij górną część gniazda i przesuń górną jego część w stronę tyłu urządzenia, aby 

zablokować mocowanie karty. 

 


