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Kezelési utasítás 

 
BEVEZETÉS 

 

Az eszköz telepítése és használata előtt, figyelmesen olvassa el a kezelési kézikönyvet. Ha a kézikönyv megértésével bármilyen 
problémája van, keresse fel a kereskedőt akitől az eszközt vette. A vásárló maga is telepítheti és üzembe helyezheti a 
berendezést amennyiben rendelkezik a megfelelő alap villanyszerelési ismeretekkel és a megfelelő szerszámokat használja. 
Ennek ellenére javasolt, hogy az eszközt szakképzett személy telepítse. 
A gyártó nem felelős semmilyen az eszköz helytelen telepítéséből fakadó kárért. 
A vásárló által végzett javítás vagy módosítás a garancia elvesztését jelenti. Mivel a műszaki adatok folyamatosan módosulnak , a 
gyártó fenntartja a jogot a termék specifikáció módosítására vagy más tervezési megoldások bevezetésére, amelyek nem 
befolyásolják a termék teljesítményét vagy használhatóságát. 
További információk az ORNO termékeiről a: www.orno.pl oldalon érhetők el. Az ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o. nem felelős a jelen 
kézikönyvben foglaltak be nem tartásából fakadó következményekért. Az Orno-Logistic Sp. z o.o. fenntartja a jogot arra, hogy 
változtasson a utasításokon – az aktuális verziója a www.orno.pl.. oldalról tölthető le. Jelen kézikönyv fordításához/szó szerinti 
fordításához minden jog fenntartva. 

 
 

1. Mielőtt bármibe belekezd, válassza le a tápellátást. 
2. Ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba! 
3. Ne használja az eszközt ha a burkolata sérült! 
4. Ne nyissa fel vagy javítsa a készüléket! 
5. Ne használja a készüléket a rendeltetési céljától eltérően! 

 

 

TULAJDONSÁGOK 

 

Az OR-DOM-RL-913 házitelefont önálló családi házakban való telepítésre tervezték. 
 

Az ajtó-telefon főbb jellemzői: 
- közvetlen vagy felületszerelt (eső elleni védelemmel) 
- kaputelefon beépített táppal és tápvezetékkel, nem szükséges 
külön táp az elektromos zárhoz 

 
 
 

FELÉPÍTÉS 
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   1. Mikrofon 

 1  2. Hívógomb 
3. Eső elleni védőburkolat 

 2  4. Hangszóró 
5. Világító dióda 

10 5 8 
6. Kézibeszélő 
7. Ajtó/kiskapu nyitó gomb 

  7 
8. Betáp kábel 
9. Kábel a kézibeszélő csatlakoztatásához 

 4  kaputelefon 

   10. Külső panel nyílások a falra szereléshez. 
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DUPLEX 

 

 

 

Ne végezzen semmilyen bekötést ha a készülék a 230V-os hálózatra van kötve! 

Az utasítások be nem tartása a berendezés károsodását okozhatja! 
 

 

 

 

* A Gyártó fenntartja a jogot a specifikációk előzetes értesítés nélküli módosítására. 
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Minden háztartásban használnak elektromos és elektronikus berendezéseket, ezért potenciális lehetőség van 
az emberre veszélyes hulladék képződésre a veszélyes anyagok, keverékek és összetevők ilyen gépekben 
való jelenléte miatt. Másfelől viszont, a használt berendezés értékes forrása lehet az olyan értékes 
nyersanyagoknak, mint a vörösréz, az ón, az üveg, a vas, stb., amelyek újrahasznosíthatók. 

Az eszközön, a csomagoláson vagy a kísérő dokumentumokon elhelyezett áthúzott kuka ikon azt jelenti, hogy a 
terméket tilos a kommunális szeméttel együtt kidobni. Ugyanakkor a címke azt jelzi, hogy a berendezést 2005 
augusztus 13 után került piacra. 
A felhasználó kötelessége az elhasznált berendezést a kijelölt hulladékgyűjtőbe szállítani megfelelő feldolgozásra. A 
használt elektromos berendezések gyűjtésének elérhető rendszeréről az üzlet információs pultjánál és a 
helyi/önkormányzati irodákon kaphat információt. 
A használt berendezések megfelelő megsemmisítése megelőzi a természet és az emberi egészség károsítását. 

MŰKÖDÉS 

1. A külső egységen a hívógomb megnyomásával generálhat hangjelzést a kaputelefonon. 

2. Vegye fel a kézibeszélőt és beszéljen és nyissa ki távolról a kiskaput a nyitó gomb megnyomásával a 

kaputelefonon. 

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

Tisztítsa rendszeresen puha, enyhén nedves ronggyal, és tisztítószerrel. 
 

Ne használjon oldószer, benzin vagy hasonló alapú tisztítószereket. 

TELEPÍTÉS 

A kényelmes eszközhasználatot a kültéri panel megfelelő elhelyezése biztosítja.  A rögzítő lyukak kifúrását 
megelőzően, javasolt a tapasztalatok alapján kiválasztani a legjobb helyet az eszköz számára. 

 

A külső panel alkalmas közvetlen vagy felületszerelt alkalmazáshoz, eső elleni védelemmel. 
1. Távolítsa el a külső panelből a két gumidugót. 
2. Közvetlen felszerelés esetén, helyezze a külső panelt a falon kivágott nyílásba, majd jelölje fel a két 
rögzítőcsap helyét a panelen. 
3. Fúrjon két lyukat és helyezze be a rögzítőtüskéket. 
4. Kösse be a 2 kábel vezetéket a panel és a kézibeszélő között, szabvány sorkapocs használatával. 
5. Tegye ismét a panelt az előkészített falnyílásba, és rögzítse azt 2 csavarral. 

KAPCSOLÁSI RAJZ 

KAPUTELE
FON KÜLSŐ PANEL 

piros 

feket
e 

ELEKTROMOS ZÁR 
(opcionális) 

1. ábra Kapcsolási rajz 

 

A vezetékezés tervezése közben vegye figyelembe a megfelelő kábel 
keresztmetszeteket: 30 m-ig – javasolt a 3 x 2 x 0,5 mm2-es földelt telefonkábel 30 m 
és 100 m között – javasolt a 3 x 2 x 0,8 mm2-es földelt telefonkábel 
 

Az elektromos zárat 2x0,8 mm2-es kábeltípussal kell kötni. Bármilyen 12 VDC-s max. 500 
mA-os elektromos zár csatlakoztatható a készlethez. Számítógépes típusú csavart érpár 
használata nem javasolt. 

A kábelek és az elektromos zár nem a készlet 
tartozéka. 

MŰSZAKI ADATOK* 

KÜLSŐ EGYSÉG PARAMÉTEREI  
Betáp feszültség 12 V egy belső modulból 

Az elektromos zár kimeneti feszültség paramétere 12V DC 

Anyag típus alumínium 

Telepítési mód közvetlen vagy felületszerelt 

Üzemi hőmérséklet -250C és +500C között 

Súly 0,15 kg 

Külső méret: (Szé × Ma × Mé) 60 x 140 x 23 mm 

A közvetlenül felszerelhető egység mérete (Szé × Ma × Mé) 45 x 117 x 15 mm 

A BELTÉRI MODUL PARAMÉTEREI – K APUTELEFON 

Betáp feszültség 230V~, 50Hz 

Kommunikáció típus DUPLEX 

Gong jelzés elektromosan generált 

Üzemi hőmérséklet 00C és +450C között 

Súly 0,38 kg 

Külső méret 98 x 215 x 68 mm 

KÁBEL TÍPUSA A KÉSZLET ÖSSZETEVŐINEK BEKÖTÉSÉHEZ 

(kiegészítő) 

Kábel a külső egység kaputelefonnal való összekötéséhez 30 m-ig 2x0,5mm2, 100 m-ig 2x0,8mm2 

Kábel típusa az elektromos zár kaputelefonnal való 

összekötéséhez 
2x0,8mm2 

 



 


