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Manual de utilizare

Caracteristici

Unitate interior

Display 7” TFT color cu consum redus, fara radiatii si
rezolutie inalta
Unitate de interior cu design deosebit
Unitate de exterior din aliaj de aluminiu:anti-oxidant,
rezistent la apa si praf
Comunicare fara maini
Functie de control electronic deschidere yala si deschidere
cu card ID.
Deschidere poarta.
Vizualizare exterior.
Set melodii .
Ajustare volum sonerie si speacker.
Ajustare culori si stralucire imagine.
Inclus cablu 15m si adaptor. Pregatire DIY - Do It Yourself.
Unitatea interioara poate fi instalata pe perete.

Unitate exterior

Monitor
Deschidere usa
Deschidere poarta

Convorbire

Speaker

Microfon

Cablare
Vvolum sonerie
(H/M/L)
Ss electi e melodie
Stralucire

Culori
Protectie ploaie

Volum difuzior

Distanta IR:＞4m.
Plus control: auto
Temperatura functionare: -20 - 50 grade.
Rezolutie: CCD쯿420TV line
CMOS쯿380 TV line

Leduri IR
Microfon
Placuta pentru nume
si cititor carduri ID

Difuzor
Sonerie

Dimensiune unitate exterioara:
107(W) x 182(H) x 55(D) mm
Conectare terminale

Parametrii de functionare
Curent intrare: AC 100~240V 50Hz/60Hz
Curent iesire: DC12V 1100mA
Timp convorbire: 120s
Timp monitorizare exterior: 40s
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Distanta functionare: 50m(4x0.5mm )
Consum: stand by: <0.2W; convorbire<5W
Illuminare minima: 2LUX
Unghi camera: 90 grade
Temperatura functionare: -10~40 grade
Umiditate: 10%~90%(RH)
Dimensiune post interior:129 ( W ) X 226 ( H ) X 21 ( D ) mm

C. Instalarea unitatii de exterior

Instalare
A.Instalarea postului de interior
Suport

¢

↘

in priz.

Talk distance:within 40cm

¢ Fixati suportul unitatii de interior cu suruburile pe perete.
¢ Fixati suruburile 4X25 PM screws.
¢ Fiaxti suruburile 4X30 BA screws pentru fixarea pe perete.
¢ Fixati unitatea pe suport dupa ce ati finalizat conectarea. Introduceti alimentatorul

1.4 ¡ 1.7M

¢ Scoateti suruburile din partea de jos a suportului si inlaturati capacul
¢ Scoateti eticheta pentru nume si scrieti numele, apoi acoperiti.

¢
♭

¢

¢ Fixati suportul la inaltimea dorita. Incercati sa evitati lumina directa.
¢ Fixati suportul de protectie importiva ploilor pe perete cu suruburi.

B. Dimensiune suport

¢ Acoperiti panoul de aluminiu si fixati la loc surubul de la baza acestuia.
63
mm

¢

B.Dimensiunile postului de exterior

Wiring diagram
Diagrama cabluri conectare:

Lock

12345678
123456

3

4

5

6

7

8
-+

Cablurile incluse in pachet sunt de 15m lungime.daca doriti sa conectati
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posturile la distante intre 15 si 50m puteti folosi cablu de 6x0.5 mm ;daca
doriti conectarea la distante intre 50 si 100m folositi cablu de 6x0.75mm 2.
Trebuie utilizat cablu de 2x1.0 mm 2 pentru conectarea yalei electromagnetice.
Va rugam studiati diagrama de conectare a cablurilor.
Deschirerea prin postul de exterior:Conectati terminatiile firelor 1,2,3,4,5,6
ale postului de interior cu terminatiile 1,2,3,4,5,6 ale unitatii de exterior
folosind cablu de 6x0.5 mm 2. Terminatiile cablurilor 7& 8 ale unitatii de
exterior sunt conectate cu yala electirica la conectorul J6.
Va rugam studiati diagrama 1.
Deschidere prin postul de interior: Conectati terminatiile firelor 1,2,3,4,5,6
ale postului de interior cu terminatiile 1,2,3,4,5,6 ale unitatii de exterior
folosint cablu de 6x0.5 mm 2. Terminatiile cablurilor 7& 8 ale unitatii de interor
sunt conectate cu yala electromagneticala conectorul J6.
Va rugam studiati diagrama 2.
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DC12V

E. Cablare

1

J6

Unitate exterior
Poarta
Unitate interior
Instructiuni de conectare a cablurilor
1.Cablu audio
4.cablu alimentare
5.Alimentator pentru cititorul de carduri
2.impamantare
6.Cablu deschidere usa
3.cablu video

Wiring diagram 2:
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DC12V

J6

Unitate exterior
Poarta

Yala
Unitate interior

Instructiuni de conectare a cablurilor
4.Cablu alimentare
1. Cablu audio
5.Alimentator cititor carduri ID
2.Impanatare
6.Cablu deschidere usa
3.Cablu video

Instructiuni de utilizare
1. Apasati butonul “CALL” de pe unitatea exterioara si soneria
se va auzi din postul de interior si va aparea imaginea

Atentie
1. Nu instalati postul de interior in zone cu temperatura sau

vizitatorului. Puteti sa conversati aproximativ 2 min cu el

umiditate crescutte sau in apropierea televizorului.

apasand butonu “TALK” de pe postul din interior.

2. Nu atingeti kinescopul cu mainile ude

2. Apasati butonul UNLOCK pentru a deschide usa/poarta

3. Folositi o carpa de bumbac pentru curatarea ecranului.

3. Apasati butonul GATE UNLOCK pentru a deschide poarta

Sunt interzise substantele corozive, volatile sau detergentii

4.Apasati butonul MONITOR pentru a vizualiza imaginile din exterior aproximativ
40 de secunde de fiecare data.

4. Nu atingeti obiecte ascutite de aparat

5. Gazda poate vorbi cu vizitatorul apasand butonu TALK dupa ce a apasat butonul

5. Imaginea poate fi neclara daca razele soarelui sunt pe

MONITO. Apasati butonul TALK pentru a incheia convorbirea

directia camerei din postul de exterior.

6. Ajustati stralucirea, culorile si volumul pentru cea mai buna calitate a imaniginii si

6.Imaginea poate fi neclara in cazul interferentei cu alte

sunetului.

echipamente radio.

7. Selectati una dintre cele 16 melodii
8.Instructiuni de utilizare ale cititorului de carduri:
a.Pentru a deschide usa apasati butonul UNLOCK sau folositi un card/breloc ID .
b. 7 carduri sunt disponibile: 2 carduri de administrare (adaugare card, stergere card)
si 5 carduri de utilizatori\
c.Pasi pentru adaugarea unui card de user : treceti cardul ADD User prin fata cititorului
de carduri si se va auzi un sunet. Ledul verde se va aprinde intermintent. Treceti
cardurile pe care doriti sa le adaugati prin fata cititorului. Pentru a termina adaugarea
de carduri treceti din nou cardul ADD User prin fata cititorului si se va auzi un sunet.
d.Pasi pentru stergerea unui card: Treceti cardul DELETE User prin fata cititorului
si se va auzi un sunet. Ledul rosu se va aprinde intermitent. Treceti cardul pe care
doriti sa il stergeti prin fata cititorului. Pentru a finaliza treceti din nou cardul DELETE
User prin fata cititorului de carduri si se va auzi un sunet.
9. Indepartati folia protectoare de pe postul de exterior.

Pachetul contine:
O unitate de interior

Suport pentru postul interior

O unitate de exterior

Cablu 15m

Un adaptor

Suruburi

7 carduri

Protectie ploaie

Un cablu pentru deschidere poarta
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