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1. Jellemzők
Adattárolás
A látogató képét automatikusan eltárolja. A memóriában 20 képet képes
egyidejűleg tárolni. Automatikus kikapcsolás funkció.

Biztonság
Az ajtónyitás funkció csak akkor működik, amikor a monitor is be van
kapcsolva, így elkerülheti a véletlen ajtónyitást.

Kijelző
A monitor 7 colos, színes TFT kijelzővel rendelkezik, aminek a
felbontása 800x480

Kombinálhatóság
A rendszer több lakást vagy kaput is ki tud szolgálni. Lehetséges
kombinációk: 1 kültéri kamerához 2 vagy 3 beltéri monitor, 2 kültéri
kamerához 1 beltéri monitor és 2 kültéri kamerához 2 beltéri monitor.

Kényelmes használat
Egyszerűen és gyorsan telepíthető, könnyen kezelhető.
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2. A rendszer részei
1. Beltéri monitor
Idő/dátum gomb

Fő kültéri
egység LED

Visszajátszás gomb

Mellék kültéri
egység LED

Válasz gomb
Belső hívás gomb

Kijelző

Ajtónyitás gomb
Mikrofon

Hangszóró

Beszélgetési hangerő beállítás gomb
Fényesség beállítás gomb

Csengőhang beállítás gomb
Csengetési hangerő
beállítás gomb

2. Kamera
Mikrofon

A beltéri monitorral
történő beszélgetéshez

Infravörös fénycső

Lehetővé teszi a látogató
megtekintését rossz
fényviszonyk között

Hangszóró
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Kamera lencse

A kamera képe a beltéri monitor
kijelzőjén jelenik meg.

Hívás gomb

A gomb megnyomásakor a
beltéri monitor hangjelzést ad
és a látogató képe megjelenik a
kijelzőn.

3. Tartozékok
Csomag tartalma

Beltéri monitor

Kültéri kamera

Kültéri esővédő

Tartókonzol

Kézikönyv

Tápegység

Vezetékek

Csavarok

4. Telepítés
1. Bekötési ábra

230VAC
4 vezeték

Kültéri kamera

Elektromos
zár

2 vezeték

Beltéri monitor
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4. Telepítés
2. Monitor telepítése
A monitor ideális telepítési magassága kb.
145~160cm, ami a monitor középvonalának
talajszint feletti magasságát jelöli. Lásd a jobb
oldali ábrát.

Kövesse az alábbi lépéseket:
1. Két csavarral rögzítse a tartókonzolt a falra, majd helyezze rá a
monitort. Lásd az alábbi ábrát:
Monitor
Fal

2. Nyomja le a monitort a tartókonzolon, amíg bepattan a helyére. Lásd
az alábbi ábrát:
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4. Telepítés
3. Kamera telepítés
Elhelyezés
Kb. 180 cm
50 cm

Kb. 110 cm

Kb. 80 cm

50 cm

Fal

(1) Falba süllyesztés

Fal

(2) Falra szerelés

Fal

(3) Rézsútos telepítés

Megjegyzés:
Ne telepítse a kültéri kamerát olyan helyre, ahol közvetlen napfény érheti. Ha az
utca vagy egyéb lámpa fénye tükröződik a kamera lencséjén, akkor helyezzen fel
külön egy lámpát a jobb láthatóság érdekében.
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5. Bekötés
1 kamera - 1 monitor

230VAC

13,5V

Vezetékezés:
G - Fekete (földelés)
A - Fehér (audió)
V - Sárga (videó)
B+ - Piros (tápellátás)

Kamera

G - Fekete
A - Fehér
V - Sárga
B+ - Piros

Elektromos
zár

Monitor

1 kamera- 2 monitor

230VAC

Kamera

G - Fekete
A - Fehér
V - Sárga
B+ - Piros

13,5V

1. Monitor

230VAC

Elektromos
zár

13,5V

2. Monitor
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Vezetékezés:
G - Fekete (földelés)
A - Fehér (audió)
V - Sárga (videó)
B+ - Piros (tápellátás)

5. Bekötés
2 kamera - 1 monitor

G - Fekete
A - Fehér
V - Sárga
B+ - Piros

230VAC

1. Kamera

2. Kamera

G - Fekete
A - Fehér
V - Sárga
B+ - Piros

13,5V

Elektromos
zár

Monitor

Elektromos
zár

Vezetékezés:
G - Fekete (földelés)
A - Fehér (audió)
V - Sárga (videó)
B+ - Piros (tápellátás)

1. Telepítés előtt távolítsa el a tápcsatlakozó vezetéket. Telepítés után dugja be a
tápcsatlakozó vezetéket.
2. A beltéri monitort és a kültéri kamerát összekötő vezeték hossza nem haladhatja
meg az 50 métert.
3. A jó minőségű kamerakép biztosítása érdekében használjon 4x0,75mm2 rézkábelt.
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5. Bekötés
2 kamera - 2 monitor

G - Fekete
A - Fehér
V - Sárga
B+ - Piros

G - Fekete
A - Fehér
V - Sárga
B+ - Piros

230VAC

1. Kamera

2. Kamera

13,5V

1. Monitor
230VAC

Elektromos
zár

Elektromos
zár
13,5V

2. Monitor
Vezetékezés:
G - Fekete (földelés)
A - Fehér (audió)
V - Sárga (videó)
B+ - Piros (tápellátás)
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6. Működési leírás
Látogató hívás
Amikor a látogató megnyomja a "Hívás" gombot, akkor a beltéri monitor hangjelzést ad és a
kijelzőn megjelenik a látogató képe.
A beszélgetés elkezdéséhez nyomja meg a "Válasz" gombot. A bejárati ajtó kinyitásához
nyomja meg az "Ajtónyitás" gombot. A beszélgetés befejezéséhez nyomja meg újra a
"Válasz" gombot, ekkor a kijelző is elsötétül. 60 másodperc hívástartás után a kijelző
automatikusan kikapcsol.

Monitor
Készenléti állapotban nyomja meg a "Válasz" gombot a kültéri kamera kép megtekintéséhez,
közben beszélhet a kültéri panellel. A bejárati ajtó kinyitásához nyomja meg az "Ajtónyitás"
gombot.

Beslő hívás funkció (legalább 2 monitornál)
Készenléti állapotban nyomja meg az "Belső hívás" gombot a többi monitor hívásához. A
hívás fogadásához nyomja meg a "Válasz" gombot a másik monitoron. A hívás
befejezéséhez nyomja meg újra a "Válasz" gombot.
Megjegyzés: Ha belső hívás közben a kültéri kameráról hívás érkezik, akkor a fogadáshoz
először fejezze be a belső hívást.

Csengőhang beállítás
Nyomja meg a "Csengőhang beállítás" gombot, ekkor beállíthatja a csengőhang dallamát.
Nyomja meg egyszer a "Csengőhang beállítás" gombot a dallam megváltoztatásához. A
beállítás elmentéséhez nyomja meg a "Válasz" gombot.

Nyelv beállítás
Készenléti állapotban nyomja meg a "Válasz" és az "Idő/dátum" gombot, ekkor a beállítások
menübe lépett, majd a "Visszajátszás" gombot. Nyomja meg egyszer az "Idő/dátum" gombot
a nyelv megváltoztatásához.

Dátum és idő beállítás
Készenléti állapotban nyomja meg a "Válasz", majd az "Idő/dátum" gombot, ekkor a beállítások
menübe lépett. Az "Idő/dátum" gomb segítségével állítsa be az óra értéket, majd a mentéshez
nyomja meg a "Visszajátszás" gombot, ezután állítsa be a percet, végül a dátumot.

Visszajátszás
Készenléti állapotban nyomja meg a "Válasz", majd a "Visszajátszás" gombot a legutóbbi
kamera felvétel megtekintéséhez. Az "Idő/dátum" gomb megnyomásakor léphet a következő
felvételre. Kilépéshez nyomja meg a "Válasz" gombot. A rendszer 1 perc tétlenség után
automatikusan kilép a funkcióból.

Felvétel törlése
Készenléti állapotban nyomja meg a "Válasz" és az "Idő/dátum" gombot, ekkor a beállítások
menübe lépett. Nyomja meg a "DELETE ALL" és az "Idő/dátum" gombot az összes felvétel
törléséhez.

Egyéb műveletek
A monitor fényessége és a beszélgetés hangereje a készülék oldalán található gombok
segítségével állíthatók be.
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6. Működési leírás
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A látogató megnyomja
a "Hívás" gombot a
kültéri kamerán.

A látogató képe megjelenik
a beltéri monitoron és
automatikusan rögzíti a
felvételt.

A hívás fogadásához
nyomja meg a "Válasz"
gombot a monitoron.

Az ajtó kinyitásához
nyomja
meg
az
"Ajtónyitás" gombot.

Készenléti állapotban nyomja
meg a "Válasz" gombot a kültéri
kamerakép megtekintéséhez.

A
kamera
felvételek
visszanézéséhez nyomja
meg a "Visszajátszás"
gombot a monitoron.

7. Figyelmeztetések

Ne telepítse a kaputelefont
erős mágneses tér közelébe.

Ne érje víz a
kaputelefont.

Ne tegye ki a kaputelefont
közvetlen napsugárzásnak.

Használat után
húzza
ki
a
tápkábelt.

Ne használjon
dugaszt
a
bemeneteken.

Ne telepítse a kaputelefont
veszélyes gázokat tartalmazó
környezetbe.

Ne törölje le a monitort
oldószerrel vagy egyéb
vegyszerrel.

Ne érje ütődés a kaputelefont.

Ne
szedje
szét
a
kaputelefont,
amíg
a
tápcsatlakozó be van kötve
az
áramütés
elkerülése
érdekében.

Ne
szedje
szét
a
kaputelefont hiba esetén.
Lépjen kapcsolatba a
forgalmazóval.
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8. Hibaelhárítás
1. Hívás közben nincs hang:
a) A beltéri és kültéri egység közötti bekötés nem megfelelő.
b) A hangerőt állítsa feljebb.
2. A monitoron megjelenő kép homályos:
Ellenőrizze a monitor fényességét. Ha túl alacsony, akkor állítsa be a megfelelő
szintre.
3. Az ajtót nem lehet kinyitni:
A vezeték nincs megfelelően bekötve vagy rövidre zárt.
4. A dátum/idő pontatlan:
A tápellátás megszűnésekor az óra vagy dátum számláló megáll. Állítsa be újra.

9. Műszaki jellemzők
Beltéri monitor:
Tápfeszültség
Fogyasztás
Kijelző
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13,5VDC
Nyugalmi: max. 1,5W; Működési: max. 8W
7" színes TFT

Felbontás

800x480 (RGB)

Video bemenet

1Vp_p

Beszélgetési idő

1 perc

Hangnyomás

36±2dB

Hőmérséklet

-15°C~50°C

Méretek

220mm x 145mm x 24mm

Kültéri egység:
Tápfeszültség

12VDC

Fogyasztás

Max. 2W

Látószög
Megvilágítás

Kb. 53°

Hőmérséklet

-15°C~50°C

Méretek

160mm x 70mm x 26mm

Infravörös LED

Biztonsági figyelmeztetések:
- A sérülések elkerülése érdekében a kaputelefont az utasításoknak
megfelelően rögzítse a falra.
- Ne tegye ki az eszközt folyadéknak semmilyen formában, mert a
víz károsíthatja az eszköz működését.
- Na használjon nyílt lángot az eszköz közelében.
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A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.
A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.

