


(HU) MEGJEGYZÉSEK / TIPPEK
 
Mielőtt elkezdené a készülék telepítését és használatát, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
A tartalmának megértésével kapcsolatos problémák esetén kérjük, forduljon a készülék eladójához.
A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő összeszerelésből, valamint a független javításokból és
módosításokból eredő károkért. A hibás bekötésből eredő károkra nem vonatkozik a garancia!
Tekintettel arra, hogy a műszaki adatok folyamatosan módosulnak, a gyártó fenntartja a jogot, hogy a termék
jellemzőit módosítsa, és egyéb, a termék paramétereit és használhatóságát nem rontó tervezési megoldásokat
vezessen be. Az ORNO termékekről további információk a következő címen érhetők el: www.orno.pl
Az Orno-Logistic Sp z o.o. nem vállal felelősséget a kézikönyv ajánlásainak be nem tartásából eredő
következményekért. Az Orno-Logistic Sp. z o.o. fenntartja a jogot a kézikönyv változtatására – az aktuális verzió
letölthető a www.orno.pl oldalról. A kézikönyv minden fordítási/tolmácsolási joga és szerzői joga fenntartva.

A közvetlenül az ajtó előtt álló látogató megtekintésére szolgáló eszköz a hagyományos optikai keresőt
(kukucskálót) váltja fel. Különösen hasznos idősek, alacsony termetű és gyengén látók számára.
 
 
A készülék előnyei:
- könnyű összeszerelés és kezelés;
- széles látószögű kamera;
- 4,3” színes LCD képernyő;
- fénykép- és videofájlok rögzítésének funkciója Micro SD memóriakártyára (nem tartozék);
- az infravörös világítás lehetővé teszi az éjszakai látást;
- csengő gomb hangerőszabályzóval;
- kamerába épített mozgásérzékelő.

Jellemzők

ÉJSZAKAI VILÁGÍTÁS
 
 
 
 
 
 
 A TÁROLT FOTÓK ÉS A VIEDO FORMÁTUMA

- A termék IR LED-ekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára,
   hogy éjszaka vagy sötét területeken kívülről is megfigyelje a képet.
- A használt diódák típusa miatt a képernyőn megjelenő összes kép fekete-fehér.
 
 
 
 
- A fényképeket JPEG formátumban, a videókat pedig MP4 formátumban rögzíti.
  A felhasználók megtekinthetik és szerkeszthetik a rögzített fényképeket és videókat
  számítógépen (memóriakártya-olvasó szükséges, mely nem tartozék).



TÁROLT FOTÓK/VIDEÓK LEJÁTSZÁSA ÉS TÖRLÉSE
 
 
 
 
 
 
 
EGYÉB BEÁLLITÁSOK

- A készüléken tárolt fényképek és videók lejátszhatók és törölhetők.
- Bekapcsolt képernyő mellett nyomja meg a „△” gombot, és tartsa lenyomva, amíg a „▷” ikon
  meg nem jelenik, jelezve, hogy a lejátszási mód be van kapcsolva.
- Válassza ki a lejátszani kívánt fényképet vagy videót a „△ ▽” gombbal.
- Ha törölni szeretne egy fényképet vagy videót, nyomja meg a menü gombot
  a kiválasztott fényképen/videón, és válassza a "törlés" lehetőséget.
 
 
- A memóriakártya formázásához válassza az "összes törlése" lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: Ezt a folyamatot nem lehet visszavonni, a befejezése után a lapon található
összes adat és művelet törlődik. Légy óvatos!
 
Csengő:
A felhasználók beállíthatják a csengő típusát és hangerejét. Válassza a "Csengőhang beállítások" lehetőséget,
nyomja meg a menü gombot, majd a "△" gombot a csengő kiválasztásához. A csengőhang hangerejének
beállításához válassza ki az üzemmódot: "Hangos" - maximális hangerő; "Csendes" - a maximális
hangerő 70% -a; "OFF" - a csengő kikapcsolása és átkapcsolás DND (Ne zavarjanak) módba.
 
Automatikus felvétel:
Egyes országokban és régiókban szigorú törvények tiltják másokról engedély nélküli fénykép-
és videófelvétel készítését, így a felhasználók kikapcsolhatják ezt a funkciót. Nyomja meg a menü gombot,
hogy belépjen az "Auto-Photograph" menübe. Ha az üzemmód be van kapcsolva, a kamera automatikusan
fényképet készít az ajtócsengő megnyomásakor.
 
Beállítások visszaállítása:
Ha a Gyári visszaállítás lehetőséget választja, minden beállítás visszaáll az eredeti állapotába. Légy óvatos!

Kijelző:
Kamera betekintési szöge:
Kamera érzékelő típusa:
Tápegység:
Memóriakártya:
Az ajtó vastagság tartománya:
Furat átmérője:
A monitor méretei
Nettó tömeg:

színes 4,3” TFT
                                      függőleges 85, vízszintes 108"
                                  CMOS, 0,3 megapixel
      4 db AA elem (tartozék)
                 Micro SD, max 16 GB (nem tartozék)
                                              38 110 mm
                14-26 mm
                    :  139 x 80 x 19,8 mm (szélesség / magasság / mélység)
            0,190 kg
 
 
 
 A készletben található elemek:

 
1. Beltéri monitor,
2. Rögzítő csavar,
3. 4x AA alkáli elem,
4. Szerelőkeret,
5. Kültéri kamera,
6. Rögzítő hüvely,
7. Szerelőeszköz.

Műszaki adatok



1. Távolítsa el a meglévő kukucskálót az ajtóból, vagy fúrjon egy 14-26 mm átmérőjű lyukat.
 
2. Csavarja le a rögzítőhüvelyt, és válassza le a kültéri kameráról.
 
3. Az ajtón kívülről helyezze be a külső kamerát a lyukba, és óvatosan húzza át a szalagkábelt (1. ábra).
 
4. Az ajtócsengő gombjának a kamera alatt és a horizontra merőlegesen kell lennie.
 
5. A szerelőkereten lévő "UP" feliratnak a rögzítőszem fölött kell lennie.
 
6. Távolítsa el a ragasztót rögzítő szalagot a rögzítőkeretről, és igazítsa a lencse végéhez. 
 
     Csavarja rá a szerelőhüvelyt a készülék menetére és húzza meg (2. ábra).
 
7. Csatlakoztassa az adatkábelt. Helyezze a felesleges vezetéket a monitor hátulján lévő horonyba.
 
8. Helyezzen be 4 db AA elemet (tartozék) a monitorba, ügyelve a helyes polaritásra.
 
9. Csukja be és akassza fel a monitort a keretre, és húzza meg a képernyő alján található csavart (3. ábra).
 
10. Nyomja meg a gombot a monitoron a kamera előnézetének megtekintéséhez (4. ábra).

- Fényképet készíthet vagy videót rögzíthet, miközben az élőképet nézi a kamera segítségével.
- Ha a monitor be van kapcsolva, nyomja meg a „▽” gombot a fénykép elkészítéséhez.
- Videó rögzítéséhez nyomja meg a „△” gombot, amíg meg nem jelenik a „kamera” ikon.
   Nyomja meg a „▽” gombot a mozgókép rögzítéséhez.
   A „▽” gomb ismételt megnyomásával befejezi a filmfelvételt.
 
MEGJEGYZÉS: A videók hang nélkül kerülnek rögzítésre.
 
 
 
 - A mozgásérzékelés alapértelmezett beállításként ki van kapcsolva, engedélyezéséhez állítsa
   a mozgásérzékelés kapcsolót ON állásba.
- A mozgásérzékelő működési tartománya körülbelül 0,5-1 m (a világítástól és a környezeti
   hőmérséklettől függően).
- Három mozgásérzékelési mód állítható be:
        1. Fénykép mód - az érzékelő aktiválása után egy fénykép készül (a kijelző nem kapcsol be);
        2. 5-> másodperces videó mód - az érzékelő aktiválása után 5 másodperces felvétel készül
             (a kijelző automatikusan elindul);
        3. 10 másodperces videó mód – az érzékelő aktiválása után 10 másodperces felvétel készül
             (a kijelző automatikusan elindul);
- Az új elemek behelyezése után a mozgásérzékelő 30 másodpercig ellenőrzi és beállítja magát.
   Ez idő alatt nem fog válaszolni.
 
MEGJEGYZÉS: A mozgásérzékelési mód magas energiafogyasztása miatt a felhasználóknak
                                 azt tanácsoljuk, hogy ezt a funkciót csak szükség esetén engedélyezzék.

FÉNYKÉPEK VAGY VIDEÓFELVÉTELEK KÉSZÍTÉSE MANUÁLISAN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MOZGÁSÉRZÉKELŐ BEÁLLÍTÁSAI



IDŐ/DÁTUM BEÁLLÍTÁSA
- Állítsa be a dátumot és az időt az akkumulátor behelyezése után.
- Nyomja meg a menü gombot, állítsa a választógombot "Dátum beállítása" állásba,
  majd nyomja meg a menü gombot.
- A menübe lépés után nyomja meg ismét a menü gombot a beállítandó számjegy kiválasztásához,
  és használja a "△ ▽" gombot a dátum módosításához.

AZ AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS BEÁLLÍTÁSA
- A termék rendelkezik a felhasználó által beállítható automatikus kikapcsolás lehetőséggel.
- Az alapértelmezett beállítások megváltoztatásához nyomja meg a "menü" gombot, és válassza
   az "automatikus kikapcsolás" lehetőséget.
   Nyomja meg ismét a „menü” gombot, és válasszon a 4 lehetőség közül: 10 mp/15 mp/20 mp / SOHA.
- 15 mp az alapértelmezett mód.
- Megjegyzés: SOHA módban a képernyő mindaddig bekapcsolva marad, amíg manuálisan
  ki nem kapcsolja - így az elemek gyorsan lemerülnek.
HÍVÁS KÍVÜLRŐL

- Ha megnyomja a kamerán lévő csengő gombot, hangjelzés hallható a monitoron.
- Ezzel egyidejűleg a belső képernyő 15 másodpercig megjeleníti a külső képet, majd kikapcsol.
- Ha megnyomja az ajtócsengő gombot, a kamera automatikusan elkészít egy fényképet, amelyet
  a rendszer feltölt, és a MicroSD kártyára ment. A távollévő lakosoknak lehetőségük van a látogatók
  személyazonosságának igazolására, vagy biztonsági célokra felhasználni ezeket az információkat.
ÉLŐKÉP MEGTEKINTÉSE

- Nyomja meg a bekapcsoló gombot, a külső kép megjelenik a képernyőn.
- A képernyő automatikusan kikapcsol 15 másodperc elteltével (gyári alapbeállítás), ha nincs más művelet.
- Ha a kereső be van kapcsolva, nyomja meg újra a bekapcsológombot, és a készülék kikapcsol.

1. Csúsztassa felfelé a fedelet úgy, hogy kifelé húzza a mellékelt
     ábrán látható módon.
 
2. Helyezze be az elemeket, ügyelve a megfelelő polaritásra.
 
3. Csukja be a fedelet.
 
MEGJEGYZÉS: Csak alkáli elemeket használjon!

FIGYELEM:
NE nyissa/csukja be a fedelet erővel, NE döntse meg a fedelet az ellenkező irányba, ha nyitva van,
nehogy megsérüljön. Ha világít az alacsony töltöttségi szint jelzőfénye, cserélje ki az akkumulátort,
hogy elkerülje a készülék károsodását.
 
 
 
 
Az akkumulátor ikon az energia állapotát mutatja. Amikor az akkumulátor lemerül, az ikonon lévő
sávoknak el kell tűnniük. Előfordul azonban, hogy egyes akkumulátorok tápellátása instabil, ami normális.
Ha az elemek lemerültek, az ikon üres lesz. Az elemeket ezután azonnal ki kell cserélni, biztosítva
a készülék megfelelő áramellátását.
 
Minden használt akkumulátort a nemzeti és környezetvédelmi előírásoknak
megfelelően kell ártalmatlanítani.

TELJES TÖLTÖTTSÉG                       ALACSONY TÖLTÖTTSÉG



ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA:
1. A monitor elülső része.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. A monitor hátsó része
 
 
 
 
 
3. Kamera

Gomb
száma

Alapvető
funkció

Működés a gomb
megnyomásával

Funkció lenyomás és
nyomvatartás után

"fel" gomb rövid megnyomás:
opciók kiválasztása

kilépés a főmenübe /a rögzítési
          mód megváltoztatása
 
 
 
Film lejátszása videó módban /
rögzítési mód megváltoztatása

menü
 
 "le" gomb             videó / fotó

ki/bekapcsolás

5. Adatkábel csatlakozó.
6. MicroSD kártyanyílás.
7. Mozgásérzékelő kapcsoló.

8. Kamera.
9. Csengő gomb.
10. Mozgásérzékelő.
11. Adatátviteli kábel.

A MENÜFELÜLET ÚTMUTATÓJA:

Módválasztó
    ikonok

     MicroSD kártya
         behelyezve

Elfoglalt
memória

Dátum

Teljesítmény
     állapot

Csengő
állapota




