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• Designed for mega-pixel cameras 

• Focal length  
2,4 ~ 6 mm - NVL-MP246M  
2,4 ~ 6 mm - NVL-MP246D  

 

Model NVL-MP246M NVL-MP246D 

Application for mega-pixel cameras  
 

CCD Format Size 1/3’’  

Iris Operation Manual Auto 

Focal Length 2,4 ~ 6 mm  

Relative Aperture F=1.2 - C 

Mount Type CS  

Angle of View (H) 
105,8°~46° (1/3’’),  
81,3°~34,7° ( 1/4’’) 

user’s manual 

Novus lenses are compatible with mega-pixel cameras . By using advanced technology NVL-MP246M 
NVL-MP246M and NVL-MP246D lenses provide sharp imag es. 

NVL-MP246M  NVL-MP246D 
 
Information on Disposal for Users of Waste Electrical and Electronic Equipment 

This appliance is marked according to the European 1000VAC 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. 

RoHS Directive 2002/95/EC 
Out of concern for human health protection and friendly environment, we assure that our 
products falling under RoHS Directive regulations, regarding the restriction of the use of 
hazardous substances in electrical and electronic equipment, have been designed and 
manufactured in compliance with the above mentioned regulations. Simultaneously, we 
claim that our products have been tested and do not contain hazardous substances whose 

exceeding limits could have negative impact on human health or natural environment. 
 
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. 
 
Prior to undertaking any action that is not described for the given product in user’s manual and other 

documents delivered with the product, or if it does not arise from the usual application of the product, 

manufacturer must be contacted under the rigor of excluding the manufacturer’s responsibility for the results 

of such action.  

 

IMPORTANT SAFEGUARDS 
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GENERAL / MAINTENANCE 

WARNING! 
THE KNOWLEDGE OF THIS MANUAL IS AN INDESPENSIBLE CONDITION OF  

A PROPER DEVICE OPERATION. YOU ARE KINDLY REQUSTED TO FAMILIRIZE 

YOURSELF WITH THE MANUAL PRIOR TO INSTALLATION AND FURTHER 

DEVICE OPERATION. 

INSTALLATION AND SERVICING SHOULD ONLY BE DONE BY QUALIFIED SERVICE PERSON-

NEL AND SHOULD CONFORM TO ALL LOCAL REGULATIONS 

GENERAL   
  
1. Read, keep, and follow these instructions.  
2. Lenses with variable focal length enable user to adjust camera observation area to watched 

object and desired image zoom. It is important to remember that after changing observation 
area there is necessity to perform sharpness setting correction.   

3. CS mounting type lenses are not compatible with the cameras with mounting type C.  
 
WARNING:  Do not use the lens to look at the sun. It may be harmful for eyes. 
  Do not direct the lens into the sun. It may cause a fire. 
    
MAINTENANCE  
 
1. Do not attempt to touch the lens iris by hand.   
2. To  remove  dust  from  the  lens  -  brush  “trash”  or  “dust”  off  with  an  oil-free  soft  brush         

or a blower-brush.  
3. To  remove oil  from  the  lens  - wipe water drops or oil off  the  lens with a clean soft cloth 

and  then  dry  the  lens  surface. Then  prepare  oil-free  and washed-out  cotton  cloth  or  lens 
cleaning  paper with  either  alcohol  or  lens  cleaning  liquid. Wipe  the  rest  of  the  dirt  off    
gently with cloth or paper by moving spirally from the lens center towards its rim. Repeat 
wiping with another wet cloth or paper until the lens becomes completely clean. In case of lens 
cleaning please do not use any detergent.  
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TECHNICAL SPECIFICATION  

 
 
 
 
 
 
INSTALATIONS 
 
WARNING:  
Entire installation process of varifocal lens, shou ld be carried out by (or proceed under  
supervision of) qualified service personnel or auth orized security systems installers. Installation pr ocess 
must comply with obliging norms/regulations. 
 
WARNING:  
Before connecting lens to the camera you must be ab solutely certain that the power voltage is  
disconnected. 
 
1. Remove the caps protecting the lenses. If needed  please remove the dust from the lenses.  
2. Mount the lens onto camera by turning it gently clockwise, stop when you feel slight  resis-

tance.  
3. Connect the camera to the monitor and adjust the  angle of view and focus.  
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 NVL-MP246M NVL-MP246D 



Obiektywy NVL-MP246M i NVL-MP246D przeznaczone s ą do stosowania z kamerami mega-pixelowymi. 

instrukcja obsługi 

• Zaprojektowane dla kamer  
mega-pikselowych 

• Ogniskowa  
2,4 ~ 6 mm - NVL-MP246M  
2,4 ~ 6 mm - NVL-MP246D  

NVL-MP246M  NVL-MP246D 
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Model NVL-MP246M NVL-MP246D 

Zastosowanie kamery mega-pixel 
 

Format 1/3’’  

Przysłona Manual Auto 

Ogniskowa 2,4 ~ 6 mm  

Apertura F=1.2 - C 

Mocowanie CS  

Poziomy kąt 
widzenia 

105,8°~46° (1/3’’),  
81,3°~34,7° ( 1/4’’) 

 
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. 
 
Dyrektywa RoHS 2002/95/EC 

Informacja dla użytkowników dotycząca ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych 
w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 
W trosce o ochronę zdrowia ludzi oraz przyjazne środowisko zapewniamy, że nasze produkty 
podlegające przepisom dyrektywy  RoHS, dotyczącej użycia substancji niebezpiecznych  
w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie  

z wymaganiami tej dyrektywy. Jednocześnie zapewniamy, że nasze produkty zostały przetestowane i nie 
zawierają substancji niebezpiecznych w ilościach mogących niekorzystnie wpływać na zdrowie człowieka 
lub środowisko naturalne. 
 
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. 
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. 
 
 

WARUNKI BEZPIECZE ŃSTWA 
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WSTĘP / OBSŁUGA 

UWAGA! 
ZNAJOMOŚĆ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST NIEZBĘDNYM WARUNKIEM  

PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI URZĄDZENIA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ  

Z NIĄ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTALACJI I OBSŁUGI OBIEKTYWU. 

NIE WOLNO DOKONYWAĆ ŻADNYCH SAMODZIELNYCH NAPRAW. WSZYSTKIE  

NAPRAWY MOGĄ BYĆ REALIZOWANE JEDYNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH 

PRACOWNIKÓW SERWISU. 

 
 
 
WSTĘP 
 
1. Przed zainstalowaniem obiektywu należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. 
2. Obiektywy ze zmienną ogniskową umożliwiają elastyczny dobór pola widzenia kamery  

w zależności od wielkości obserwowanego obrazu oraz wymaganego powiększenia obrazu. 
Należy pamiętać, że po każdej regulacji pola widzenia należy dokonać ponownego ustawienia 
ostrości. 

3. Obiektywy z mocowaniem typu CS nie są kompatybilne z kamerami posiadającymi  
mocowanie typu C. 

 
Ostrzeżenie:  Nie należy używać obiektywów do patrzenia bezpośrednio w słońce.   
  Grozi to utratą wzroku. 
  Nie wystawiać obiektywu na bezpośrednie działanie słońca.  
  Grozi to pożarem. 
 
OBSŁUGA 
 
1. Nie należy dotykać soczewek obiektywu. 
2. W razie potrzeby kurz znajdujący się na soczewkach powinien być usuwany za pomocą 

miękkiego pędzelka lub sprężonego powietrza. W czasie instalacji należy unikać kontaktu 
dłoni z soczewkami obiektywu.  

3. W przypadku poważniejszych zabrudzeń soczewki (odciski palców, tłuste plamy) należy 
usuwać je za pomocą nasączonych niewielką ilością odpowiedniego środka czyszczącego 
przeznaczonych do czyszczenia soczewek bibułek lub ściereczek. Następnie soczewki należy 
lekko przetrzeć do sucha, zaczynając od ich centrum (środka), ruchem obrotowym.  
Do czyszczenia obudowy obiektywu nie należy używać żadnych rozpuszczalników. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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INSTALACJA 
 
1. Zdjąć osłony zabezpieczaj ące soczewki obiektywu. W razie potrzeby usun ąć kurz znajdujący 

się na soczewkach za pomoc ą miękkiego pędzelka lub sprężonego powietrza. 
2. Obiektyw należy uważnie zamocować do kamery delikatnie obracaj ąc zgodnie z obrotem 

wskazówek zegara aż do wyczuwalnego po kilku obrotach oporu. 
3. Po pojawieniu si ę na ekranie monitora obrazu z kamery dokona ć regulacji obiektywu (ostrość, 

itp.) aż do uzyskania optymalnego obrazu. 

Wszystkie wymiary podane są w milimetrach 
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 NVL-MP246M NVL-MP246D 


