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1 Product Description

1. Water-proof, damage-proof, oxidation-proof and abrasion-proofzinc alloy panel

outdoorunit.

. Hand-free intercommunication.

. Electric-controlled lock release function.

. Outside gate release function.

. Outdoor monitoring.

. Enclosed adapter for DIY.
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. The indoorunit can be hung on the wall.

2 Package Contents
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= Indoorunit x1  m# Outdoor unit x 1 = Rain shade x 1 = Adapter x1
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= Screws

3 Safety Instruction

* Keep the indoor unit away from high temperature such as near an oven or

in direct sunlight and high humidity such as bathroom and greenhouse.

© Do not touch the unit with wet hands.

e Clean the cameraor screen with a soft cloth and alcohol. Do not use detergent,

thinner,volatile or corrosiveliqid.

* Avoid throwing,dropping or hitting of the units.

e Use the product underthe circumstance of barrier-free and no inteference.

* Caution

1. To prevent damage, the adapter should be fasten on the wall according to

instruction.

2. Powerplug as disconnecting device should be kept convenient to operate.

4 System Installation

A. Indoor unit

 

© Fix the two screws.

@) Connectthe indoorunit as per the wiring diagram.

(3) Hangthe indoorunit on the screws, put the adapter into AC powerandit is

ready to use

1 Termékleírás 3 Biztonsági utasítás

2 A csomag tartalma

4 Rendszer telepítése

1. Vízálló, sérülésálló, oxidációálló és kopásálló cinkötvözet panel
kültéri egység.
 
2. Kihangosító kommunikáció.
 
3. Elektromos vezérlésű zárkioldó funkció.
 
4. Külső kapu kioldó funkció.
 
5. Kültéri megfigyelés.
 
6. Zárt adapter barkácsoláshoz.
 
7. A beltéri egység a falra akasztható.

x  Tartsa távol a beltéri egységet a magas hőmérséklettől, például
    sütő közelétől, közvetlen napfénytől és magas páratartalomtól,
    például fürdőszobától és üvegháztól.
 
x  Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.
 
x  Tisztítsa a kamerát vagy a képernyőt puha ruhával és alkohollal.
    Ne használjon mosószert, hígítót, illékony vagy maró hatású folyadékot.
 
x  Kerülje az egységek dobását, leejtését vagy ütését.
 
x  A terméket akadálymentes és interferencia nélküli körülmények
    között használja.

Vigyázat
1. A sérülések elkerülése érdekében az adaptert az utasításoknak
   megfelelően kell a falra rögzíteni.
 
2. A hálózati csatlakozót, mint leválasztó eszközt,
   kényelmesen kell kezelni.

Beltéri egység x1    Kültéri egység x1    Esővédő keret x1     Adapter x1
 
 
 
 
 
 
 
 
         Csavarok

A. Beltéri egység

1 Rögzítse a két csavart.
 
2 Csatlakoztassa a beltéri egységet a kapcsolási rajz szerint.
 
3 Akassza a beltéri egységet a csavarokra, csatlakoztassa
  az adaptert a hálózati feszültségre, és használatra kész.



B. Outdoor unit

 

  

 
    

 

   
 

@ Fix the outdoorunit 1.4~1.7m high from the ground, drill three proper holes on the

wall and fix the rain shade on the wall with screws.

©) Do the outdoorunit wiring as perthe diagram

      

 

 ® ®

 

(3) Put the outdoorunit into the rain shade

( Fix the outdoorunit with screws

C:Lengthening connecting wire:

The enclosed cable is 15m.RVV4 x 0.5mm’ connecting wire can be chosenif you

wantto lengthenit to 15-50m; RVV4x0.75mm’connecting wire can be chosenif you

wantto lengthenit to 50m-100m.

1. Unlock from outdoorunit :Connect the wiring terminals 1,2,3,4 of indoor unit with

wiring terminals 1,2,3,4 of outdoor unit; connect the terminals 5,6 of indoor unit to

electric-controlled lock with RVV2x1.0mm’connecting wire.

2. Unlock from indoor unit: Connect the wiring terminals 1,2,4 of indoor unit with wiring

terminals 1,2,4 of outdoor unit,connect 2,3 of indoor unit to electric-controlled lock and

5,6 to gate outdoorunit with RVV2x1.0mm’ connecting wire. Please refer to the wiring

diagram.

5 Wiring Diagram

Wiring Diagram A
1.Audio wire
2.Ground wire
3.Powerwire for unlocking
4.Power wire
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Wiring Diagram B 1.Audio wire
2.Ground wire
3.Power wire for unlocking
4.Power wire   

     

7 Electric-controlled

lock

Outdoor Gate

Outdoor Unit Indoor Unit

B. Kültéri egység

1 Rögzítse a kültéri egységet 1,4 ~ 1,7 m magasan a talajtól,
  fúrjon három megfelelő lyukat a falra, és rögzítse
  az esővédőt a falra csavarokkal.
2 Végezze el a kültéri egység bekötését az ábra szerint
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Helyezze a kültéri egységet az esővédő keretbe
4 Rögzítse a kültéri egységet csavarokkal

C: Megfelelő vezeték hossza és típusa:

RVV4 x 0,5 mm2 összekötő vezeték választható, ha 15-50 m-re szeretné
vinni a kültérit a beltéritől; RVV4x0,75 mm2 összekötő vezeték akkor választható,
ha 50-100 m-re szeretné vinni.
 
1. Nyitás a kültéri egységből:
   Csatlakoztassa a beltéri egység 1,2,3,4 vezeték csatlakozóit a kültéri egység
   1,2,3,4 vezeték csatlakozóival; Csatlakoztassa a beltéri egység 5,6 kapcsát az
   elektromos zárhoz RVV2x1.0mm2 összekötő vezetékkel.
 
2. Nyitás a beltéri egységből: Csatlakoztassa a beltéri egység 1,2,4-es
    vezetékezőkapcsait a kültéri egység 1,2,4-es csatlakozókapcsaival, a beltéri egység
    2,3-as csatlakozóját az elektromos vezérlésű zárhoz, és 5,6-at a kültéri egységéhez
    RVV2x1.0mm2 összekötő vezetékkel.
 
 
 
Kérjük, olvassa el a kapcsolási rajzot.

5 Bekötési rajz

1. Audió vezeték
2. Földelő vezeték
3. Tápvezeték
    a nyitásshoz
4. Tápvezeték

Elektromos
       zár

Kültéri egység Beltéri egység

Kültéri kapu

1. Audió vezeték
2. Földelő vezeték
3. Tápvezeték
    a nyitásshoz
4. Tápvezeték

Elektromos
       zár

Kültéri kapu

Kültéri egység Beltéri egység



6 Operation Instruction

OutdoorUnit

SPEAKER

WIRING TERMINAL

MICROPHONE CALL BUTTON

  

Indoor Unit

SPEAKER

. LED LIGHT
MONITOR 2 © | voter

GATE UNLOCK ———— >< ©

UNLOCK <0 ©

MICROPHONE———- -B

TALKMm

1. Press CALLbutton of outdoor unit and graceful rings will be heard from indoorunit .

You cantalk with them and see them just by touching TALK button ( & )of indoor

unit for about 120 seconds.

3. Touch GATE UNLOCKbutton( 29)to open the outside gate.

4. Touch MONITORbutton( ©) ) to monitorthe outside for about 40 secondseachtime.

5. The host can talk with the visitor by touching the TALK button( cy ) after touching

MONITORbutton( 5) ). Touch TALK button( cy ) again to endthetalk.

6.Thetalking volume can be adjusted throughthe right knob for best performance.

7 Technical Specifications

 

AC100-240V 50Hz/60Hz
 

DC12V 1100mA
 

120S+10%
 

40S+10%
 

50m(4X0.5mm*)
 

Static state<0.2W, Working state<2W
 

-10°C ~+40°C
   10%~90% (RH)

 
 

6 Kezelési útmutató 7 Műszaki adatok

Kültéri egység

HANGSZÓRÓ

MIKROFON HÍVÓGOMB

SORKAPCSOK

HANGSZÓRÓ
 
 
LED FÉNY
 
 
HANGERŐ ÁLLÍTÁS

BELEHALLGATÁS
 
       KAPUNYITÁS

   NYITÓGOMB
 
 
     MIKROFON
 
          BESZÉD

1. Nyomja meg a kültéri egység hívógombját, és a beltéri egység csengetni kezd.
    Körülbelül 120 másodpercig láthatja és beszélhet a látogatóval a beszéd gomb megnyomása után.
 
2. Érintse meg a nyitógombot az ajtó kinyitásához.
 
3. Érintse meg a kapunyitás gombot, hogy kinyissa a külső kaput.
 
4. Érintse meg a belehallgatás gombot a külső megfigyeléshez körülbelül 40 másodpercig.
 
5. A lakó beszélhet a látogatóval, ha megérinti a beszéd gombot, miután megérintette a belehallgatás
    gombot. A beszélgetés befejezéséhez érintse meg ismét a beszéd gombot.
 
6. A beszéd hangereje a jobb gombbal állítható be a legjobb teljesítmény érdekében.

Adapter bemeneti feszültség

Adapter kimeneti feszültség és áram

Felügyeleti idő

Beszélgetési idő

Működési távolság

Energiafogyasztás

Üzemi hőmérséklet

Relatív páratartalom




