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BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK

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 készülék önálló összeszerelése és
üzembe helyezése lehetséges, amennyiben a telepítő rendelkezik alapvető
elektronikai ismeretekkel és a megfelelő szerszámok használatával. Ennek ellenére
ajánlatos, hogy a készüléket szakképzett személyzet telepítse. A gyártó nem vállal
felelősséget a nem megfelelő összeszerelésből, valamint az önálló javításokból és
módosításokból eredő károkért. A hibás bekötésből eredő károkra nem terjed ki a
garancia! Tekintettel arra, hogy a műszaki adatok folyamatosan változnak, a gyártó
fenntartja a jogot az előzetes értesítés nélküli változtatásokra. A kézikönyv minden
fordítási/tolmácsolási joga és szerzői joga fenntartva.

FIGYELEM!
 
1. Minden tevékenységet áramtalanított állapotban végezzen.
2. Ne telepítse a monitort olyan eszközök közelébe, amelyek mágneses teret
    bocsátanak ki, például TV-készülékek, hangszórók.
3. Ne helyezze a monitort magas páratartalmú helyre.
4. Ne telepítse a monitort erős vibrációnak és ütésnek, valamint erős
    napfénynek kitett helyre.
5. Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
6. Ne működtesse a készüléket, ha a ház sérült.
7. Ne nyissa fel a készüléket, és ne javítsa meg saját maga.
8. Használja a készüléket rendeltetésszerűen.
9. Azonnal kapcsolja ki a készüléket, ha "rendellenes" hangok jönnek a külső
    panelből vagy a monitorból.
10. A telepítés és összeszerelés befejezése után távolítsa el a védőfóliát
      a monitor képernyőjéről.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló
2005. július 29-i törvény előírásai szerint tilos az áthúzott szemetes
jelzéssel ellátott hulladék berendezéseket más hulladékkal együtt
elhelyezni. Az elektronikai és elektromos berendezésektől megválni kívánó
felhasználó köteles azt hulladékeszköz-gyűjtőhelyen leadni.



8. Hangerő, fényerő, színtelítettség és beszélgetési hangerő beállítása
 
8.1. Hívás hangerejének szabályozása
        Nyomja meg a gombot (4) a monitor előlapján, amikor a kamera képe megjelenik, állítsa be a
        kívánt hívás hangerejét a szabályozóval (12).
 
8.2. Csengő hangerejének szabályozása
       A monitor előlapján nyomja meg a gombot (4) kb. 4 mp-ig, amíg csengőhangot nem hall.
       Nyomja meg a gombot (3) a kívánt hangerő beállításához, majd nyomja meg a (4) gombot,
       amíg a hang meg nem szűnik, a csengőhang hangereje mentésre kerül.
 
8.3. Kép fényerejének beállítása
       A monitor előlapján nyomja meg a gombot (4), amikor megjelenik az élőkép, állítsa be a
       kívánt fényerőt a szabályozóval(10), ekkor megjelenik a fényerőszintet beállító sáv.
       Nyomja meg a (4) gombot a mentéshez.
 
8.4. Színtelítettség beállítása
       A monitor előlapján nyomja meg a gombot (4), amikor az élőkép megjelenik állítsa be a
       kívánt színtelítettségi szintet a szabályozóval (11), beállítás közben a színbeállítási szint sáv
       jelenik meg a képernyőn . Nyomja meg a gombot (4) a mentéshez.

                 KÜLTÉRI EGYSÉG
 
TÁPFESZÜLTSÉG: DC 12V (a monitor biztosítja)
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET: -25°C ~ +50°C
ÉJSZAKAI FÉNY: fehér LED
KAMERA: színes, CMOS, 420 soros
KAME LÁTÓSZÖG: függőleges 75°, vízszintes 66°
MÉRETEK: 90 x 180 x 20 mm

              MONITOR
 
TÁPELLÁTÁS: DC 15V 1,5A
KIJELZŐ: 7" TFT-LCD, színes
KITEKINTÉS: 40 mp.
BESZÉD: 120 mp.
MÉRETEK: 220 x 160 x 19,5 mm

1) Nincs hang és nincs kép, nem világít a visszajelző lámpa

                 a) nincs tápfeszültség,
                 b) sérült vagy nem megfelelően csatlakoztatott csatlakozókábel - ellenőrizze
                      a telepítést a műszaki követelmények szempontjából 7. oldal,
                 c) ellenőrizze, hogy a berendezést ne érje víz, nedvesség stb.
 
2) Nem éles vagy halvány kép
                 a) ellenőrizze a beállításokat.
 
3) Számos zavar van a képen, nincs szinkronizálás (a kép villog)
                 a) a csatlakozó kábel keresztmetszete nem igazodik a hosszhoz
                 b) túl hosszú a kábel
                 c) rossz kábelminőség
                 d) erős elektromágneses zavarforrás – használjon árnyékolt kábelt
 
4) A monitor hangja megszakad vagy interferál
                 a) ellenőrizze a telepítést a műszaki követelményeknek megfelelően
                 b) ellenőrizze, hogy a berendezést ne érje víz, nedvesség stb.
 
5) Az elektromos zár nem nyílik ki minden alkalommal
                 a) ellenőrizze az elektromos zár önálló működését a szükséges feszültségre való
                      rákapcsolással stb.
 
6) Karcos a monitor

 

Felrögzítés előtt javasolt a készülék működésének tesztelése a csatlakozási rajz szerint.
A kamerát tartó első személynek a gomb megnyomásával hívnia kell a monitornál lévő
második személyt, ez utóbbinak alaposan meg kell vizsgálnia a kamera látóterét, hogy
megfelelően beállíthassa a csengő pozícióját. Gondos mérések után a tápfeszültség
leválasztása után kezdje meg a rögzítőfuratok készítését.

1. Kamera
2. Mikrofon
3. Hangszóró
4. LED világítás
5. Hívás gomb
6. Aljzat az elektromos zár
    csatlakoztatásához
7. Csatlakozó
8. Kártyaolvasó
9. Jumperek: SET (CN7)
    és zár nyitási ideje (CN8)

1. LCD képernyő
2. Mikrofon
3. Beszélgetés
4. Előnézet (figyelés)
5. A kapu kinyitása
6. PÁNIK gomb
7. Hangszóró
8. Tápellátás visszajelző
9. Kiválasztó gomb
10. Fényerő beállítása
11. Színbeállítás
12.A beszélgetés
     hangerejének beállítása

                 a) ellenőrizze, hogy eltávolította-e a védőfóliát a képernyőről

Monitor:

- ultralapos, színes, kézibeszélőnélküli, kihangosító 7” TFT-LCD;
- a monitor paramétereinek beállítása: fényerő, szín, csengőhang hangereje;

Kültéri egység:
- felületre szerelhető(védőkeret mellékelve);
- névtábla;
- LED világítás az éjszakai látás érdekében;
- RFID olvasó
A készlet egy további monitorral bővíthető.



1. Vezesse el a vezetékeket a telepítési helyre.
2. Rögzítse az védőkeretet az oszlophoz a rögzítőcsavarokkal.
3. Helyezze a kamerát+panelt a védőkeretbe és rögzítse az alsó rögzítőcsavarokkal.
4. A telepítés befejezése után kapcsolja be az áramellátást.

TÁPEGYSÉG

Kapuvezérlés

Elektromos zár
12V - piros - táp a kültéri egységhez
G - fekete - föld
AU - kék - Audiojel
TV - sárga - Videojel
15V - zöld - monitor tápegység

A villanyszerelés tervezésénél figyelembe kell venni a vezetékek megfelelő
keresztmetszetét:
 
              30 m-ig - 3 x 2 x 0,5 mm2 kábel ajánlott
              30-100 m - ajánlott x 3 x 2 x 0,8 mm2 kábel
 
Az elektromágneses zárral való kapcsolat 2 db 1 mm2-es vezetékkel történjen. Bármilyen
elektromos zár megfelel, amelynek tápfeszültsége 12VDC és áramfelvétele max. 500 mAh.
A telepítés teljes hossza nem haladhatja meg a 100 métert.
Nem javasoljuk a sodort érpárú kábel használatát.

1. A külső panelen lévő hívógomb megnyomását csengőhang jelzi, a látogató képe
    automatikusan megjelenik a monitoron.
2. A beszélgetés indításához/befejezéséhez nyomja meg a Beszélgetés gombot (3)
    a monitoron. A beszélgetés időtartama 120 másodperc.
3. A kamera előtt bármikor megfigyelhetjük a környezetet, ehhez nyomjuk meg az
    Előnézet gombot (4). Az előnézeti idő 40 másodperc.
4. Ha a beszélgetésre nem válaszolunk, 40 mp múlva automatikusan kikapcsol.
 

 

 
 

5. Beszélgetés vagy előnézeti módban a következőkre van lehetőség:
     - az elektromos zár távkioldása (a kapunyitás vezérlése), ehhez nyomja meg

     a Nyitás gombot (5)
6. A videó kaputelefon rendelkezik azzal a funkcióval, hogy a bemenetet egy
    speciális proximity taggel (kulcskarika formájú mágneskártya) nyitja meg.
   A készlet proximity kártyákat és kulcstartókat tartalmaz, amelyek előre
   programozhatók a külsőpanelhez:
                        Additon Card - Programozó kártya
                        Deletion Card – kártya törlése
                        User Card - Felhasználói kártya
Opcionálisan hozzáadhat további tageket vagy kártyákat a készlethez.

6.1. A zóna megnyitása proximity címkével:
Helyezze a programozott USER kártyát a külső panelen lévő olvasó elé.
6.1. Proximity kártyák/tagek hozzáadása:
Mozgassa a ADDITIONkártyát a külső panelen lévő kártyaolvasó fölé, amíg sípolást
nem hall. Ezután csúsztassa az USER kártyát az olvasó fölé, amíg sípolást nem hall.
További kártyákat vagy tageket menthet el, ha egyenként húzza őket az olvasó fölé.
A további tagek/kártyák tanulásának befejezéséhez csúsztassa az ADDITION
kártyát az olvasó fölé.
6.2. Proximity kártyák/tagek törlése:
1. Tartsa a DELETION kártyát az olvasó fölé, amíg sípolást nem hall.
2. Tartsa azt az USER kártyát az olvasó felett, amelyet törölni szeretne, amíg
     sípolást nem hall. Több kártyát törölhet, ha egyenként húzza őket az olvasó fölé.
3. A törlés befejezéséhez csúsztassa a DELETION kártyát az olvasó fölé.
4. Az összes felhasználói kártya/tag egyidejű törléséhez csúsztassa a DELETION
kártyát az olvasó fölé, majd csúsztassa a ADDITION kártyát az olvasó fölé, majd
ismét a DELETION kártyát a törlési módból való kilépéshez.

6.3. Proxy kártyák/tagek naplózása, teendő ha elveszíti az
ADDITION vagy DELETION kártyáját:

1. Válassza le a külső panel tápellátását.
2. Állítsa a CN7 jumpert S (Set Card mode) helyzetbe.
3. Kapcsolja be a külső panelt, és csúsztassa az új kártyát az
    olvasó fölé. Amikor megszólal a hangjelzés, az új
    ADDITION kártya a memóriában tárolódik. Ezután
    helyezzen át egy másik kártyát, amely DELETION
    kártyaként kerül a memóriába.
4. Válassza le a külső panel tápellátását.
5. Állítsa a CN7 jumpert N (normál mód) helyzetbe.
6. Kapcsolja be a külső panel tápellátását - most már
    hozzáadhat felhasználói kártyákat.
 
Megjegyzés: Ha új ADDITION és DELETION kártyákat ad
a rendszerhez, az összes felhasználói (USER) kártya törlődik,
és újra kell programozni őket.

7. A zár nyitási idejének beállítása, amikor a kaput taggel/kártyával nyitják:
A CN8 jumper beállításával beállíthatjuk az elektromos zár nyitási idejét,
1S: nyitási idő 1 másodperc, 5S: nyitási idő 5 másodperc.
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