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1. Rövid bevezetés

Köszönjük, hogy termékeinket felhasználta, a négy vezetékes

használnak.

a rendszer stabilitását és a nagy távolságot.
A rendszernek olyan funkciója van, mint:

 
A termék modern, nagyvonalú, vékonyabb és

számára, betörésbiztos létesítmény,széles körben használható:
lakásban, villákban, irodákban és középületekben.
 
Ez biztonságossá és könnyebbé teszi az életét!

video-kaputelefon luxus, amelyet a biztonság érdekében egységesen

Fejlett technológiával és a legújabb chippel rendelkezik, amely javítja

kéz nélküli felügyelet, feloldás, látogatók képeinek
rögzítése, IR LED, automatikus kapcsolás stb.

a beltéri egység kevesebb helyet foglal el.
A funkciók megbízhatóak és könnyen használhatóak,tökéletes családok

Bevezetés



2 Funkciók

Támogatja a képrögzítést, 20 képet képes tárolni,
automatikus felülírás,
automatikus kikapcsolás az energiatakarékosság érdekében.

Biztonság

Feloldás: a "feloldás" gomb véletlen megnyomásának elkerülése
érdekében a feloldás funkció csak akkor működik,
ha a monitor be van kapcsolva, ami biztosítja a ház biztonságát.

Nagy felbontású kép

Nagy felbontású kamera, és 7 hüvelykes színes színes TFT LCD képernyő.
A felbontás 800XRGBX480.
A kép tiszta, szép, színes és állandó.

Kényelem a telepítés során

Telepítése nagyon egyszerű, könnyen használható és karbantartható.

Ajtóállomás ID azonosító hozzáférés

Opcionális ajtóállomás áll rendelkezésre
az azonosító hozzáférés vezérléséhez.

Energiatakarékos



3. Leírások az ábra szerint

1. Beltéri monitor

Mikrofon

Monitor / válasz gomb
 
Lejátszás gomb
 
Idő / dátum gomb
 
Feloldás gomb

Csatlakozás az
ajtóállomáshoz

Hangszóró

DC 13,5V
bemenet

Videobemenet

Fényerő beállítása

Kommunikációs hangerő
beállítása

Az akkordgyűrű
hangerejének
beállítása

Csengőhang
 választógomb

Video kábel

RFID működési
terület

A beépített
IR LED lehetővé teszi
az éjszakai látást.

Hangszóró

Mikrofon a beltéri
monitorral való
kommunikációhoz

Pinhole lencse
Az objektív továbbítja a
látogató képét
a monitorra

Csengető gomb -
Amikor a látogató megnyomja
ezt a gombot, a látogató képe
megjelenik a monitoron,
és csengőhang emlékezteti
Önt a látogató érkezésére.

ID kulcs
visszaállító
gomb

2. Kamera



4. Előkészületek a telepítés előtt

Beltéri monitor          Kamera            Kamera tartozék      Monitor tartó

Kezelési útmutató     AC adapter             Vezeték                  Csavarok
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5. Telepítés

Csomagban

1. Diagramm



A monitor optimális magassága
a telepítéshez 145 cm ~ 160 cm
a képernyő közepétől a földig.
(Ezek az adatok csak tájékoztató jellegűek)

A telepítés előtt kövesse az alábbi lépéseket:
1. Vegyen két csavart az alsó rész falra rögzítéséhez,
majd szerelje be a monitort.

2. Tolja a beltéri egységet a tartó rögzítéséhez fentről lefelé.
 

A beltéri egység kihúzásához kövesse az 1. és 2. lépést

2. Monitor telepítése



Elhelyezés

kb

kb

kb

(1) Felületre szerelés (2) Ferde felületre szerelés

Megjegyzés:
Ne helyezze a kamerát közvetlen napsütötte helyekre.
Ha az utcai fény, vagy más fény hátulról világítja meg a látogatót,
lámpákat kell telepítenie a kép tisztábbá tétele érdekében.

3. A kamera telepítése



6. Vezetékcsatlakozás

K
a
m
e
r
a Kapunyitás

Elektromos
zár

G <-> Fekete vezeték a földvezetékhez
A <-> Fehér vezeték az audió vezetékhez
V <-> Sárga vezeték a video vezetékhez
B + <-> Piros vezeték az elektromos vezetékhez

Megjegyzés

1. Telepítés előtt kérjük, húzza ki a tápkábelt, és csak a telepítés
után csatlakoztassa vissza.
 
2. A kamera és a monitor közötti összekötő vezetéknek rövidebbnek kell lennie,
mint 50 méter.
 
3. A tiszta kép érdekében ajánlott 4X0,75mm2 rézhuzalt használni.

Diagramm



7 Működés

A látogató hívása
Amíg a látogató megnyomja a HÍVÁS gombot, Ding Dong hang hallatszik
a beltéri monitorról,és a látogató képe
megjelenik a monitor képernyőn.
Amikor látja a látogató képét,
nyomja meg a MONITOR / VÁLASZ gombota kommunikációhoz a látogatóval,
majd nyomja meg a NYITÁS gombot, hogy kinyissa az ajtót,
és beengedje a látogatót. Miután kommunikált, nyomja meg ismét a
MONITOR / VÁLASZ gombot a hívás befejezéséhez, a képernyő is kikapcsol.
Ha a tartási idő meghaladja a 60 másodpercet, a monitor automatikusan kikapcsol.

Készenléti állapotban nyomja meg a MONITOR / VÁLASZ gombot,
majd a kültéri kép megjelenik a monitoron.

Kitekintés

 
Termékünk további CCTV kamerákat csatlakoztathat,
a MONITOR gomb megnyomásával válthat a felügyeleti csatornára,
amely max 4 percig tart, majd a termék kikapcsol
készenléti üzemmódba.
 

Videó megfigyelő:

Csengőhang beállítás
Nyomja meg a CSENGETÉS gombot a hang megadásához,majd nyomja meg
még egyszer a csengetés megváltoztatásához.
Összesen 9 lehetőség van, kattintson a MONITOR/VÁLASZ gombra a
meglévő csengőhang megerősítéséhez.
Nyelv beállítása:
Amikor bekapcsol és készenléti állapotban van, kattintson a MONITOR / VÁLASZ gombra,
majd az IDŐ / DÁTUM gombra a MENÜbe való belépéshez, majd kattintson
ismét az IDŐ / DÁTUM gombra a nyelv kiválasztásához.
Dátum és idő beállítása:
A készenléti állapotban kattintson a MONITOR/VÁLASZ gombra, majd az IDŐ/DÁTUM
gombra a MENÜbe való belépéshez, majd a LEJÁTSZÁS gombot használja a
MEGERŐSÍTÉShez, az IDŐ/DÁTUM gombbal felfele, a RING gombbal lefele léphet.
Dátum beállítási formátum ÉV, HÓNAP, NAP.
Miután végzett, kattintson a MONITOR / VÁLASZ gombra a MENTÉShez és KILÉPÉShez.
Visszajátszás:
Készenléti állapotban kattintson a MONITOR/VÁLASZ gombra, majd a VISSZAJÁTSZÁS
gombra az utolsó kép lejátszásához, kattintson az IDŐ/DÁTUM gombra a következő kép
megtekintéséhez, a MONITOR/VÁLASZ gombra a kilépéshez,
különben 60 másodperc múlva kilép automatikusan.

Fotó törlése:

Készenléti állapotban kattintson a MONITOR/VÁLASZ gombra, majd az IDŐ/DÁTUM gombbal
léphet be a MENÜbe, a VISSZAJÁTSZÁS gomb lesz a MEGERŐSÍTÉS,
nyomjon az ÖSSZES TÖRLÉSre majd az IDŐ/DÁTUM gombra az
összes kép törléséhez.
 Felülírás:

Ha 20 kép van rögzítve, a rendszer automatikusan törli a legrégebbi képet,
hogy az új felvételek ráférjenek.

 
Ha úgy gondolja, hogy a monitor hangereje nem megfelelő,vagy a képernyőn
látható kép túl világos vagy túl sötét, a hangerő és a fényerő gombját úgy állíthatja be,
hogy elérje a hangerő és a kép kellemes hatását.

Egyéb művelet:



Azonosító kulcs működése:
1. Kérjük, készítse elő a két azonosító kulcstartót, jelölje be őket:
                1. kulcs lesz a resetelő (piros)
                2. kulcs lesz a hozzáadó (szürke)
 
 Amikor be van kapcsolva az kaputelefon, nyomja meg a RESET gombot az kaputelefon hátsó részén,
ezt követően DIDIDI hangot ad ki a csengő (rövid ideig 6-szor), tegye az 1. taget az RFID működési helyére,
ekkor DI hangot hall (1 alkalommal röviden), ezután vegye vissza az 1. taget, és tegye a 2. taget
a működési helyre, hallani fog egy DI hangot (1 alkalommal hosszú ideig), ami azt jelenti,
hogy az 1. / 2. tageket sikeresen beállította.
Tehát ez a kettő lesz a fő kulcstartó/tag.
 
 
2. Kulcs hozzáadása:
Helyezze a 2-es taget az RFID működési helyére,
DIDIDIDI hangot fog hallani (röviden négyszer), ekkor a felhasználói kulcsokat
az RFID helyére helyezheti a felhasználói kulcsOK beállításához.
                            !Egyszerre legfeljebb 4 felhasználói kulcs támogatott!
Amikor programozná az 5. felhasználói kulcsot, hallani fog egy DIDI hangot (röviden kétszer),
ami azt jelenti, hogy több felhasználói taget nem tud hozzáadni.
10 másodperc múlva hallani fog egy DI hangot (1 alkalommal hosszú ideig), ami azt jelenti,
hogy a hozzáadási mód befejeződött, és kilép.
Most bármilyen felhasználói kulccsal elérheti az ajtózárat,
közben DI hangot hall (rövid ideig 1 alkalommal), ami azt jelenti, hogy sikeres a hozzáférés.
 
 
3. Tagek resetelése:
Tegye az 1. kulcsot a művelet helyére, hallani fog egy DIDIDIDI hangot (röviden négyszer),
hogy törölje az összes jelenlegi felhasználói kulcsot.
Ezután használhatja a 2. kulcsot új felhasználói kulcsok hozzáadásához.
 
 
 4. A rendszer egyszerre csak egyfajta feloldást támogat, az ajtó hátsó részén található
kapcsolóval választhat:
balra téve mágneses zárat fog vezérelni,
jobbra téve a 12V-os ajtózár vezérelhető.
 
 
5 megjegyzés:
 
a. ha a RESET gombra kattint, de az elkövetkező 10 másodpercben nem történik művelet, a
    rendszer nem áll alaphelyzetbe, és az összes gombot megtartja, ahogy beállítva volt.
 
b. A rendszer maximum 2 fő kulcsot és 4 felhasználói kulcsot támogat.



Nyomja meg a csengőt. A látogató képe megjelenik
          a monitoron.

Ki az?

Én vagyok!

Nyomja meg a monitor/válasz
gombot, hogy kommunikálhasson
a látogatóval.

Nyomja meg a nyitás gombot,
hogy beengedhesse.

Készenléti állapotban nyomja meg a
monitor/válasz gombot, ekkor
kitekinthető, láthatja az élőképet.

Nyomja meg a monitor/válasz
gombot, majd nyomja meg a
visszatekintés gombot,
így láthatja a látogatókról készült
képeket.



8. Megjegyzés

Illusztrálva

Ne tegye a kaputelefont
erős mágneses helyek közelébe.

Ne permetezzen vizet,
vagy folyadékot
közvetlenül a
kaputelefonra.

Ne rongálja meg a készülékeket.

Ne tegye ki a videotelefont
napsütésnek vagy erős
visszaverődésnek.

Húzza ki a tápkábelt,
ha hosszú ideig
nem használja.

Ne próbálja szétszerelni a
kaputelefonot, mivel
nagyfeszültség van benne.

Ne dugja a dugókat
teli, megtelt elosztóba.
(Ez tüzet vagy
rövidzárlatot okoz)

Ne telepítse a kaputelefonokat
ammónia vagy mérgező gázok
közelében.

Ne törölje le a készüléket
mosószerrel, vagy más
vegyi impregnálóval.

Ha nem működik, ne próbálja
meg szétszerelni a gépet.
Kérjük, lépjen kapcsolatba
a helyi szervizzel.



Hibaelhárítás:
1. Hívás közben nincs hang:
          a. A monitor és a kamera közötti csatlakozókábel meglazult.
          b. A hangerő le van véve.
 
 
2. Homályos kép:
Kérjük, ellenőrizze, hogy a fényerő nincsen-e túl alacsonyra állítva.
Kérjük, állítsa be a fényerő-szabályozót.
 
 
3. Nem lehet kinyitni:
A kábel nincs megfelelően csatlakoztatva, vagy túl rövidre van vágva,
vagy a kábel rossz minőségű, vagy túl vékony - kérjük, próbáljon meg
jobb minőségű kábelre váltani.
 
Ellenkező esetben ellenőrizze,hogy az elektromos zár kompatibilis-e
ezzel a termékkel.
 
4. A dátum / idő pontatlan:
Ha elment az áram, vagy véletlen kihúzta az adaptert,
helyezze újra áram alá a készüléket, a dátum és az idő pontatlan lesz,
ezt csak vissza kell állítani.
 
 

10. Specifikációk

 
Beltéri monitor

       Tápellátás:                               DC 13,5 V

Energiafogyasztás:                 Készenléti állapotban: <1,5 W; Működés közben: <8W

Képernyő:                               7 "színes TFT színes digitális képernyő
Felbontás:                               800 X RGB X 480

Videobemenet:                        1Vp_p

Automata kikapcsolás:             Kitekintés: 1 perc után, Beszélgetés: 1 perc után,
                                                 Hívás: 1 perc után, Beengedés: 5 másodperc

Mikrofon érzékenység:          -36 ± 2dB

Üzemi hőmérséklet:                + 15 ° C - + 50 ° C
Csengőhang:                          akkordcsengés

Méret:                                     240x12,1x114 (mm)



Kültéri kamera

Tápegység:                           DC 12V (a monitor biztosítja)

Energiafogyasztás:               Működés közben: <2W

Látószög:                              átlósan kb. 44 °

Éjjellátó:                                igen, beépített infravörös LED

Működési hőmérséklet:            + 15 ° C - + 50 ° C

Méret:                                    43,2x29,3x140,6 (mm)

Figyelmeztetés:
A sérülések elkerülése érdekében ezt a készüléket a telepítési utasításoknak megfelelően,
biztonságosan rögzíteni kell a falhoz.
 
 
A hálózati csatlakozót leválasztó eszközként használható,
a leválasztó eszköznek továbbra is működőképesnek kell maradnia,
és teljesen le kell választania a készüléket hálózatról.
 
 
 
A dugót leválasztó eszközként használják a hálózatról,
a csatlakozónak könnyen működőképesnekkell maradnia.
 

A készüléket ne érje vízcsöpögés vagy fröccsenés,
és ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyakat, például vázákat a készülékre.

Semmilyen nyílt lángforrást, pl gyújtott gyertyát nem szabad a készülékre helyezni.

A folyamatos fejlesztések miatt a funkciók és a tervezés előzetes értesítés nélkül változhatnak.
Ez a kézikönyv csak tájékoztató jellegű.A benne foglalt összes információ módosításáról további értesítés nem áll rendelkezésre.A pontatlanság, tévedés vagy hibás nyomtatás miatt a kézikönyvet csak a gyártó magyarázza el.
 
 
A leírás gépi fordítással készült






