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INFORMATION / SAFETY REQUIREMENTS 

WEEE Directive 2002/96/EC 
Information on Disposal for Users of Waste Electrical and Electronic Equipment 

This appliance is marked according to the European  Directive on Waste Electrical and Electronic 
Equipment (2002/96/EC) and further amendments. By ensuring this product is disposed of 
correctly, you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human 
health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. 
The symbol on the product, or the documents accompanying the product, indicates that this 

appliance may not be treated as household waste. It shall be handed over to the applicable collection point for 
used up electrical and electronic equipment for recycling purpose. For more information about recycling of this 
product, please contact your local authorities, your household waste disposal service or the shop where you 
purchased the product. 

Information 
The device, as a part of professional CCTV system used for surveillance and control, is not designed for self 
installation in households by individuals without technical knowledge. 
The manufacturer is not responsible for defects and damages that result from improper or inconsistent 
with user’s manual installation of the device in the system. 
 
       WARNING! 
       THE KNOWLEDGE OF THIS MANUAL IS AN INDESPENSIBLE CONDITION OF A 
       PROPER DEVICE OPERATION.  

WARNING! 
USER IS NOT ALLOWED TO DISASSEMBLE THE CASING AS THERE ARE NO 
USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE THIS UNIT. ONLY AUTHORIZED SERVICE        

       PERSONNEL MAY OPEN THE UNIT  
       INSTALLATION AND SERVICING SHOULD ONLY BE DONE BY QUALIFIED  
       SERVICE PERSONNEL AND SHOULD CONFORM TO ALL LOCAL REGULATIONS 
IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS 
1. Prior to undertaking any action please consult the following manual and read all the safety and 

operating instructions before starting the device. 
2. Please keep this manual for the lifespan of the device in case referring to the contents of this manual 

is necessary; 
3. All the safety precautions referred to in this manual should be strictly followed, as they have a direct 

influence on user’s safety and durability and reliability of the device; 
4. All actions conducted by the servicemen and users must be accomplished in accordance with the 

user’s manual; 
5. Usage of additional devices and components neither provided nor recommended by the producer    is 

forbidden; 
6. Device should be supplied only from a power sources whose parameters are in accordance with 

those specified by the producer in the camera technical datasheet; 
7. Unplug the remote controller from the power source immediately and contact the proper 

maintenance department when the following occurs: 
 Damages to the cord or to the plug itself; 
 Liquids getting inside the device or exposure to strong mechanical shock; 
 Device behaves in a way not described in the manual; 
 Housing is damaged; 
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FOREWORD INFORMATION / SPECIFICATION / INSTALLATION 

1. FOREWORD INFORMATION 
1.1 Package contents: 

 NV-RCUTC-3HD remote controller 
 User’s manual 

 
1.2 Main characteristic: 

 Control the menu of Novus AHD cameras 
 Displays status of the remote controller on the LCD screen  
 Plastic housing in white color  
 Power supply 3VDC (2xAAA) 

 
2. SPECIFICATION 
2.1 View of the remote controller, layout of the controller items: 

3. INSTALLATION 
Before starting the installation, please be familiar with the product, its parameters and method of 
installation. 
 
 Insert two AAA batteries (note the correct polarity) into the battery compartment 
 Plug the through-connector to the camera and the recorder according to the diagram below 
 Use the buttons to change remote control mode to set AHD mode 
 Set options in the camera menu using function keys  

Buttons to 
change remote 
control mode 

A group of 
function 
buttons to 
navigate 
through the 
camera menu 

Pilot status 
display 

Connection 
cable 

On the back is a compartment 
for 2 AAA batteries  

Through-connector 
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INSTALLATION 

3.1 Connection the remote controller to the camera and recorder: 

3.2 Description of function keys: 
 

 
Press the OK button to enter to the camera menu, which sends ENTER command to 
the device. Select the UP, DOWN directions, to choose submenu. Press LEFT, RIGHT 
buttons, to change the parameters of selected items,  
 
 

NOTE:  
It is possible to switch camera into analog 960H mode, which is e.g. compatible with service 
monitor. To change mode press the button to the left and hold for about 5 seconds. To return to the 
AHD mode, change operating mode to UTC adn then, press the button to the right and hold for 
about 5 seconds. The default mode of the camera is AHD mode.  
By pressing and holding the joystick down (DN) camera switches between PAL and NTSC systems. 
The default operating mode of the camera is PAL. 

Attention! 
Technical changes reserved without prior notice and printing errors possible. 

Connector for 
the camera 

Connector for 
the DVR 
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INFORMACJE / UWAGI I OSTRZEŻENIA 

Dyrektywa WEEE 2002/96/EC 
Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

Niniejszy produkt został oznakowany zgodnie z Dyrektywą WEEE (2002/96/EC)  oraz 
późniejszymi zmianami, dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  
Zapewniając prawidłowe złomowanie przyczyniają się Państwo do ograniczenia ryzyka 
wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby 
zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia. 

Symbol umieszczony na produkcie lub dołączonych do niego dokumentach oznacza,  
że nasz produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie należy oddać do 
odpowiedniego punktu utylizacji odpadów w celu recyklingu. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące 
recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług 
utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt. 
Informacja 
Urządzenie, jako element profesjonalnego systemu telewizji dozorowej służącego do nadzoru i kontroli, nie jest 
przeznaczone do samodzielnego montażu w gospodarstwach domowych przez osoby nie posiadające 
specjalistycznej wiedzy. 
Obowiązek konsultowania się z Producentem przed wykonaniem czynności nieprzewidzianej instrukcją 
obsługi albo innymi dokumentami: 
Przed wykonaniem czynności, która nie jest przewidziana dla danego Produktu w instrukcji obsługi, innych 
dokumentach dołączonych do Produktu lub nie wynika ze zwykłego przeznaczenia Produktu, należy, pod 
rygorem wyłączenia odpowiedzialności Producenta za następstwa takiej czynności, skontaktować się z 
Producentem. 
 
   UWAGA! 

ZNAJOMOŚĆ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST NIEZBĘDNYM WARUNKIEM 
PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI URZĄDZENIA.  
UWAGA ! 
NIE WOLNO DOKONYWAĆ ŻADNYCH SAMODZIELNYCH NAPRAW. 
WSZYSTKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ REALIZOWANE JEDYNIE PRZEZ   

   WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW SERWISU. 
 
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA  
1. Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem eksploatacji należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi 
2. Uprasza się o zachowanie instrukcji na czas eksploatacji pilota na wypadek konieczności odniesienia się do 

zawartych w niej treści; 
3. Należy skrupulatnie przestrzegać wymogów bezpieczeństwa opisanych w instrukcji, gdyż mają one 

bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników i trwałość oraz niezawodność urządzenia; 
4. Wszystkie czynności wykonywane przez instalatorów i użytkowników muszą być realizowane zgodnie z 

opisem zawartym w instrukcji; 
5. Nie wolno stosować żadnych dodatkowych urządzeń lub podzespołów nie przewidzianych i nie zalecanych 

przez producenta; 
6. Urządzenie może być zasilane jedynie ze źródeł o parametrach zgodnych ze wskazanymi przez producenta w 

danych technicznych pilota. 
7. Należy niezwłocznie odłączyć pilota od źródła zasilania i przewodów sygnałowych oraz skontaktować się z 

właściwym serwisem w następujących przypadkach: 
 Uszkodzenia przewodu; 
 Przedostania się cieczy do środka urządzenia lub gdy zostało ono narażone na silny uraz 

mechaniczny; 
 Urządzenie działa w sposób odbiegający od opisanego w instrukcji; 
 Obudowa została uszkodzona; 
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INFORMACJE WSTĘPNE / DANE TECHNICZNE / INSTALACJA 

1. INFORMACJE WSTĘPNE 
1.1 Zawartość zestawu: 

 Pilot NV-RCUTC-35HD 
 Instrukcja obsługi 

 
1.2. Charakterystyka ogólna: 

 Sterowanie funkcjami menu kamer AHD Novus 
 Wyświetlanie statusu pilota na ekranie LCD 
 Plastikowa obudowa w kolorze białym 
 Zasilanie 3VDC (2xAAA) 

 
2. DANE TECHNICZNE 
2.1 Wygląd i rozmieszczenie ważnych elementów pilota: 

3. INSTALACJA 
Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z produktem, z jego parametrami i sposobem 
instalacji. 
 
 Do komory baterii włożyć dwie baterie AAA (należy zwrócić uwagę na właściwą polaryzację) 
 Podłączyć wtyk przelotowy do kamery i rejestratora posługując się diagramem poniżej 
 Klawiszami zmiany trybu pracy pilota ustawić tryb AHD 
 Używając klawiszy funkcyjnych ustawić opcje w menu kamery 

Przyciski zmiany 
trybu pracy 
pilota 

Grupa 
przycisków 
funkcyjnych do 
nawigowania 
po menu 
kamery 

Wyświetlacz 
statusu pilota 

Kabel 
połączeniowy 

Z tyłu obudowy znajduje  się 
komora na 2 baterie AAA 

Wtyk przelotowy 
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3.1 Podłączenie pilota do kamery i rejestratora: 

 
3.2 Opis przycisków funkcyjnych: 
 

 
W celu wejścia do menu kamery należy nacisnąć przycisk OK, co oznacza dla 
urządzenia wykonanie polecenia ENTER. W celu wyboru poszczególnych 
podmenu należy wybrać przyciski strzałek GÓRA, DÓŁ. W celu zmiany 
parametrów wybranych pozycji należy wybrać przyciski strzałek LEWO, PRAWO. 
 

UWAGA!  
Kamery AHD posiadają opcję pracy w trybie analogowym 960H Np. do pracy z monitorem 
serwisowym. W celu przełączenia w tryb 960H należy wcisnąć joystick w lewo i przetrzymać około 
5 sekund. Aby powrócić do pracy w trybie AHD należy przełączyć pilot w tryb pracy UTC a 
następnie nacisnąć joystick w prawo i przytrzymać około 5 sekund.  Domyślnym trybem pracy jest 
AHD.  
Naciśnięcie i przytrzymanie joysticka w dół (DN) przełącza kamerę między systemami PAL  
i NTSC. Domyślnym trybem pracy kamery jest PAL. 

INSTALACJA 

Złącze do 
podłączenia 
kamery 

Złącze do 
podłączenia 
rejestratora 
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Uwaga! 
Producent zastrzega sobie możliwość wystąpienia błędów w druku oraz zmian parametrów 

technicznych bez uprzedniego powiadomienia. 


