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Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót a termék csatlakoztatása és használata előtt. Ha 
problémája van annak tartalmának megértésében, kérjük, forduljon a forgalmazóhoz. Az egység 
sajátkezű üzembe helyezése csak akkor lehetséges, ha rendelkezik az elektromos berendezések 
alapvető ismereteivel és a megfelelő eszközök használatával. Azonban ajánlott, hogy szakképzett 
személyzet telepítse az egységet. 
A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen telepítés vagy üzemeltetés során keletkező károkért. Az
sajátkezű javítás, vagy módosítás a garancia elvesztését eredményezi. 
Tekintettel arra, hogy a műszaki megoldások folyamatosan módosulnak, a gyártó fenntartja magának 
a jogot, hogy a változtasson a termék jellemzőin, és egyéb műszaki megoldásokat vezessen be, 
amelyek nem csökkentik a teljesítményt és a terméket használhatóságát. 
A kézikönyv legújabb verziója a www.orno.pl címen érhető el. A jelen kézikönyv szerzői jogai 
védettek. 
1. Minden műveletet áramtalanított állapotban végezzen. 
2. Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. 
3. Ne működtesse a készüléket, ha a burkolata sérült. 
4. Ne nyissa ki a készüléket, és ne végezzen semmilyen javítást. 
5. Ne használja a készüléket rendeltetésének nem megfelelően. 
6. Ne telepítse a monitort erős mágneses mezők közelében, mint a TV, vagy hangszórók. 
7. Ne telepítse a monitort olyan helyre, ahol magas a páratartalom, rezgések, ütések vagy erős 
napsugárzás áll fenn. 
8. Kapcsolja ki a készüléket, ha "nem normál" hangok jönnek ki a készülékből. 
9. A telepítés után távolítsa el a védőfóliát a monitor képernyőjéről. 

 
ELŐZETES MEGJEGYZÉSEK 

Megjegyzés 
A 24 hónapos garancia feltétele a gyári pecsét megléte, amelyet nem szabad megrongálni! 

FIGYELMEZTETÉS 
Tilos az eszközök feszültség alatti csatlakoztatása! 
Ezen elővigyázatosság figyelmen kívül hagyása végleges károkat okozhat az eszközön. 



 

A ZSEIE-ről szóló, 2005. július 29-i törvény rendelkezései szerint tilos a készüléket a 
háztartási hulladékkal együtt a háztartási szeméttároló kukába dobni. Ezt jelzi az 
áthúzott kerekes kuka szimbólum. Az elektronikus és elektromos berendezéseket a 
felhasználó köteles visszaküldeni a használt berendezés begyűjtési helyére. 

ver. 1 (08/2016) 

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 
A szennyeződéseket enyhén nedves ruhával, és enyhe tisztítószerrel tisztítsa. 
Ne használjon oldószereket, benzin stb., és csiszolóanyagokat. 

JELLEMZŐK 
A PLUTON videó kaputelefont egy családi házba, cégbe, iskolába, óvodába, kórházba, stb. tervezték 
Jellemzői: 
A beépített kitekintési lehetőség segítségével bármikor ellenőrizheti a képet a kamera előtt. 
- beszélgetés a bejáratnál lévő személlyel; 
- az elektromos ajtózár és kapu távoli, távoli megnyitása a monitorról; 
- LED-es világítás az éjjellátásra; 
- a névjegy helye a külső panelen; 
- a monitor paramétereinek finombeállítása (kép fényereje, kép színtelítettsége, hangerőszintje) és a 
csengetés 3 lépésben történő hangerő szabályozása. 
-16 hang közül választhat; 
- A Pluton sorozat további video megfigyelője. 
Főbb jellemzők: 
- kiváló minőségű színes kamera; 
- vandál biztos kameraház a felületi szereléshez (esővédővel együtt); 
- kihangosított 7 colos színes LCD-kijelzővel és érintőgombokkal; 
- 4 vezetékes telepítés és 2 vezeték a motoros kapu vezérlésére; 
- elektromos zár bekötés a külső panelre (nincs szükség kiegészítő tápfeszültségre). 

A KÉSZLET FELÉPÍTÉSE 

MONITOR - beltéri egység 
1. Kitekintés 

2. Mágneszár nyitás 
3. Motoros kapu nyitás 
4. Beszéd 

5. Mikrofon 
6. Csengőhang hangereje 
7. Csengőhang kiválasztása 

8. Fényerő 
9. Színtelítettség 
10. Beszéd hangerő 
11. Nyílások a szerelőkerethez 

4 



A külső panel felületre való szerelésre alkalmas. 
1. Rögzítse a falra az esővédő keretet. 
2. Csatlakoztassa a vezetékeket a bekötési rajz szerint. 
3. Helyezze a kültériegységet a falra rögzített esővédőbe.
4. Csavarja vissza az alsó rögzítő csavart. 
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12. Csatlakozó 12VDC tápegységhez 
13. A külső panel csatlakoztatásához használt terminálok 
és a motoros kapu csatlakozó. 
14. LCD kijelző 
15. LED-jelző (piros, zöld-beszélgetés) 
16. Tápegység a monitorhoz. 

KÜLTÉRI PANEL KAMERÁVAL 
1. Esővédő keret 
2. LED-ek 
3. Kamera 
4. Hangszóró 
5. Hívás gomb 
6. Mikrofon 

 
A monitor javasolt szerelési magassága kb. 145-160 cm, a külső panel pedig 140-170
cm. Monitor felszerelése: 

1. Szerelje fel a szerelőkeretet a falra. 
2. Csatlakoztassa az egyes vezetékeket a bekötési rajz szerint a monitor hátulján található 
csatlakozókhoz. 
3. Dugja be a 12VDC tápkábel csatlakozóját a foglalatba 
4. Óvatosan akassza rá a monitort a rögzítő keretre. 
5. Csatlakoztassa a tápegységet a 230V-, 50Hz-es konnektorhoz. 

Kültériegység felszerelése: 
A külső panel helyes elhelyezése 
meghatározza a készülék kényelmét. 

Javasoljuk, hogy tesztelje a készüléket a 
felszerelési lyukak kifúrása előtt. Erre a 

célra ne helyezze a külső panelt és a 
monitort ugyanabba a helyiségbe, a 
gerjedés miatt. 

TELEPÍTÉS 



6 

A videó kaputelefon rendszer vezetékei nem vezethetők más, pl. erősáramú, távközlési, csengő, 
riasztó, telefon, stb. közvetlen közelében, mivel az azok által keltett elektromágneses mező 
kedvezőtlen hatással lehet a rendszer működésére. 

Ne végezzen semmilyen csatlakoztatást, ha a készülék a 230V / 50Hz-es hálózathoz csatlakoztatva 
van! Az elővigyázatosság figyelmen kívül hagyása az egység károsodásához vezethet. 

 

A villamos szerelés megtervezésekor figyelembe kell venni a megfelelő kábelkeresztmetszetet: 
legfeljebb 30 m - javasolt kábel 3 x 2 x 0,5 mm2 
30 m-től 100 m-ig - ajánlott kábel 3 x 2 x 0,8 mm2 

A mágneszárral való kapcsolatot 2 x 1 mm2-es kábellel kell elvégezni. 
A mágneszár típusa 12VDC és max. 500 mA lehet. 
A telepítés teljes hossza nem haladhatja meg a 100 métert. 
Nem javasoljuk a csavart érpár használatát. 

a) A rendszer bekötési rajza elektromos ajtózárral és motoros kapunyitó vezérléssel 

KAPCSOLÁSI RAJZOK 

zöld
fekete
sárga

piros



 
b) További monitor csatlakoztatásának diagramja 

A készlet nem tartalmaz elektromos ajtózárat, és második monitort! 

A RENDSZER MŰKÖDTETÉSE 

1. Beszélgetés folytatása. 
A külső panelen lévő hívógomb megnyomásával a monitor hangjelzést ad, és a látogató képe 
megjelenik a képernyőn. 

Beszélgetés elindításához használja a képernyőn lévő gombot, a hívás befejezéséhez 

nyomja meg ismét a gombot. 
A beszélgetési és kitekintési funkció körülbelül 2 percig aktív marad, majd a kép automatikusan 
kikapcsol. 

2. Kitekintés 

Lehetőség van arra, hogy a kamerát külső hívás nélkül indítsa el. Ehhez használja a gombot a 
monitor készenléti állapotában. A kitekintési idő körülbelül 30 másodperc. Kitekintési üzemmódban 

a külső hangszóró ki van kapcsolva. A hangkapcsolat elindításához nyomja meg a gombot. 

3. A mágneszár távoli megnyitása 
Ha a rendszerhez elektromos ajtózár van csatlakoztatva, az ajtót távolról ki lehet nyitni. Ehhez 
használja a gombot hívás, vagy kitekintés alatt. 

4. Motoros kapu nyitása 
Ha a motoros kapu vezérlőegységét az egységhez csatlakoztatta, az távolról is nyitható a 
monitorpanelről. Ehhez használja a gombot. 

5. A monitor beállításainak módosítása 
A monitor oldalán található potenciométerek segítségével beállíthatja a kép fényerejét , a 
színtelítettséget és a beszélgetési hangerőt . 
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6. A csengőhang megváltoztatása 
A monitor 16 beépített csengőhanggal rendelkezik. 
A monitor oldalán lévő gomb segítségével kiválaszthatja a megfelelő hangot. 

7. Intercom 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a monitorpanelen a gombot 2 másodpercig a második 
monitor hívásához. A monitorok közötti beszélgetési idő 60 másodpercig tarthat. Ha a hívás során 30 
másodperc után senki sem válaszol a hívásra, akkor a beltéri egység visszatér készenléti állapotba. 

PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA 
1. Nincs hang és kép, semmi sem működik 
a) ellenőrizze a villamos hálózattal való kapcsolatot 
b) hibás vagy rosszul csatlakoztatott monitor 
2. Nem éles vagy halvány kép 
a) ellenőrizze a beállításokat és állítsa be 
3. Többszörös interferenciák, nincs szinkronizálás (a kép villog) 
a) a csatlakozókábel hossza nem megfelelő 
b) túl hosszú a csatlakozás - használjon árnyékolt kábelt 
c) rossz kábelminőség 
d) erős elektromágneses zavarforrás - használjon árnyékolt kábelt 
4. Fonia a monitor csatlakozókon 
a) ellenőrizze a telepítési műszaki követelményeket, 
b) ellenőrizni kell, hogy a berendezés nincs-e víz és nedvesség hatásának kitéve, 
5. Az elektromos zár nem nyílik meg minden alkalommal 
a) ellenőrizze az elektromos zár működését függetlenül a kaputelefontól 
6. Karcos a monitor 
a) ellenőrizze, hogy eltávolította-e a védőfóliát a képernyőn 

MŰSZAKI ADATOK 
A kommunikáció típusa: vezetékes 
Csatlakozási rendszer: 4 vezetékes 
Teljes kiépítettség vezetékeinek száma: 4 + 2 
A mágneszár tápellátása: külső panelről 
A készlet nettó tömege: 1,26 kg 
KÜLSŐ PANEL 
Tápellátás: DC12V a monitorról 
Szerelés: Felületi 
Kamera típusa: CMOS 
Megtekintési szög: Vízszintes: 49 °, függőleges: 36 ° 
Kamera felbontása: > 700 TV sor 
Éjszakai megvilágítás: LED 
Működési hőmérséklet: -25 ° C - + 50 ° C 
Külső méretek (Sz x Ma x Mé): 58 x 145 x 30 mm 

8 



9 

 
MONITOR 
Tápegység: 12VDC, 1A 
Kommunikáció: kihangosított 
Teljesítményfelvétel: készenléti <0,2 W, működési max. <5 W 
Képernyő méret: 7 col TFT LCD 
Felbontás: 800 x 480 képpont 
Külső méretek (Sz x Ma x Mé): 214 x 151 x 18 mm 
Nettó súly: 0,48 kg 
Csengőhangok száma: 16 
További jellemzők: kapuvezérlés 
GYÁRTÓ: ORNO-LOGISTIC Sp. o.o. ul. Katowicka 134, 43-190 Mikotów, tel. 32 43 43 110, 
www.orno.pl. 


