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Termék leírás
A videó kaputelefon egy 7” beltéri egységből, egy kültéri egységből, és tápegységből áll. 
Az eszköz használható megfigyelésre, hívásra, beszélgetésre, és zár nyitására.

Jellemzők
- 7” TFT kijelző
- Pillanatkép készítése, a beépített memórián max. 120 képet tárolhat
- Videó rögzítés a kültéri egységgel, amit a beltéri egység tárol, max. 32 GB SD 
kártyával bővíthető a tárhely
- IP44 védelem
- Elektronikus zárás, nyitás
- Megfigyelés funkció
- Fényerősség, csengési hangerő, beszélgetési hangerő állítható a beltéri 
egységen
- Éjszakai mód
- Kommunikáció 2 beltéri egység között
- Az adaptert a csomag tartalmazza
- 12 különböző csengőhang közül választhat
- Bővíthető max. 2 kültéri egységgel, és max. 3 beltéri monitorral, 2 biztonsági 
kamerával, 2 szenzorral

A csomag tartalma
1 Fő monitor   2 Kültéri egység
3 Szerelőlap a kültéri egységhez 4 Adapter
5 Szerelőlap a beltéri egységhez 6 Csavar  7 Tipli

.

1 2 3
4

5 6 7

Figyelmeztetés
1. Az adaptert az útmutatónak megfelelően rögzítse a falba.
2. Csatlakoztassa a tápegységet kényelmesen elérhető helyre

HU
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Felszerelés
A. Beltéri egység
1. Csavarozza fel a szerelőlapot a falra.
2. Miután csatlakoztatta a vezetékeket, helyezze rá a beltéri egységet 
a szerelőlapra. Csatlakoztassa az egységhez az adaptert, azt pedig a 
hálózatba.

B. Kültéri egység
1. Helyezze a kültéri egységet 1,4-1,7m magasra a földtől, óvja a direkt 
napfénytől.

2. Fúrjon megfelelő lyukakat a falba, és helyezze be a tipliket.
Rögzítse az esővédőt csavarokkal.
3. Csavarozza ki a kültéri egység csavarjait. Vegye le a borítást, és 
kiveheti a névtáblát. Írja rá a nevet, majd helyezze vissza a külső borítást. 
4. A vezetékelési diagramnak megfelelően kösse be a vezetékeket.
5. Rögzítse a kültéri egységet a csavarokkal. 

6 °

127mm

1 2 3 4 5 6

+

+

+ +

+

+
 

40mm

Probléma elhárítás

Probléma Megoldás

Nincs kép/hang
Ellenőrizze, hogy minden vezeték megfelelően van csatlakoztatva
Győződjön meg arról, hogy nincs akadály a kamera előtt

Nincs kép, de a kom-
munikáció működik

Ellenőrizze, hogy minden vezeték megfelelően van csatlakoztatva
Győződjön meg arról, hogy nincs akadály a kamera előtt

Nincs hang hívásnál

Ellenőrizze, hogy van hang a beltéri egységen
Ellenőrizze, hogy nincs erősen magnetikus dolog a kaputelefon 
környezetében, ami zavarhatja az adást
Ellenőrizze, hogy minden vezeték megfelelően van csatlakoztatva

A kültéri egységgel 
nem hívható a beltéri 

egység
Ellenőrizze, hogy minden vezeték megfelelően van csatlakoztatva

A zárnyitó nem 
működik Ellenőrizze, hogy minden vezeték megfelelően van csatlakoztatva

A hívó félt nem hallja, 
csak a hívó jelzés 

hangját

Nyomja a TALK gombot a 2 oldalú beszélgetéshez

Ellenőrizze, hogy minden vezeték megfelelően van csatlakoztatva

Hallja, és látja a hívó 
felet, de Önt nem 

hallják

Nyomja a TALK gombot a 2 oldalú kommunikációhoz, mivel a MON-
ITOR gomb benyomásával csak a kültéri hangot fogja hallani, de 
Önt nem hallják
Ellenőrizze, hogy minden vezeték megfelelően van csatlakoztatva
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Specifikációk Beltéri egység

Kijelző méret    7"
Felbontás   800(H)×480(W)
E	ektív kijelző méret  154.08 (H)×86.58 (W)mm
Képpont méret   0.0642(W)×0.1790(H)mm
Teljes méret   Main Monitor 182(W)X133(H)X19.5(D)mm
    Slave Monitor 182(W)X133(H)X19.5(D)mm
Adapter bemeneti feszültség AC100-240V 50Hz/60Hz
Adapter kimeneti feszültség DC12V 1A
Megjelenítési idő   60S±10%
Beszélgetési idő   120S±10%
Működési távolság  50m(4×0.75mm2 )
Fogyasztás   Static state <3W Working state <5W
Működési hőmérséklet  -20°C+50°C
Relatív páratartalom  10%~90%(RH)

  Kültéri egység

Éjszakai látómód   Infrared light
Működési hőmérséklet  -20°C+50°C
Megvilágítás   0.1LUX
Felbontás   600 TV lines (CMOS)
Betekintési szög   120°wide angle (CMOS)
Méret (esővédővel)  44.5(W)X124.5(H)X42(D)mm
Méret (esővédő nélkül)  40(W)×120(H)×29.5(D)mm

Vezetékelési diagram
1. kommunikációs, és zárnyitó vezeték
2. föld vezeték
3. video vezeték
4. hálózati vezeték
5. zár +
6. zár -

Vezeték típusa bekötési távolság szerint:
10m – RVV4x0.3mm2 
10-30m – RVV4x0.5mm2 
30-50m – RVV4x0.75mm2 
A kültéri egység elektronikus zárjához RVV2x1.0mm2 vezetéket használjon.

Működési gombok Beltéri egység
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Függesztő rész
DC bemenet

Vezetékelési terminál

Vonalbontás
Kioldás, nyitás

Mikrofon

Kurzor
Hangerő

Beállítások gomb
Micro SD bemenet
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Riasztási utasítások
Mind Kamera 1, mind Kamera 2 rendelkezik riasztasi funkcióval. Amikar a 
riasztó terminal es a foldeles rovidre zar, a riasztó aktivalódik, s a beltéri 
egység hangszórója csengeni kezd, s ez 120 másodpercig tart.
Ezen időtartam alatt a,,Help" billentyűre kattintva a riasztas leallftható, és 
a keszülék készenléti módba kerül.
SD kartyaval rendelkező modellek eseten, ezzel egyidejűleg, a riasztas 
során felvétel vagy pillanatkép keszül (a rendszer bealításaitól függően). 
A felvétel ideje 120 másodperc, ezen időtartam alatt a,,Help,, billentyűre 
kattintva a riasztas leallftható, és a keszülék keszenléti módba kerül.

Kapcsolasi diagram:
Legyenek alkalmazhatóak az,,alapállapotban nyitott" es az,,alapállapot-
ban zart"riasztó bemenetek.
A riasztó bemenet ket kamera csatornája korlátozás nelkül mehet a 
bemenet tipusán ( lehet egyaránt,,alapállapotban nyitott" es az,,alapál-
lapotban zárt").
A riasztasi detektor riasztási terminálja parhuzamosan van kapcsolva a 
riasztási terminállal (A riasztasi detektornak külső energiaforrásról kell 
műkődnie).
A riasztási detektor földelési terminálja párhuzamosan van kapcsolva a 
kamera földelési termináljával. 
NO:,,Alapallapatban nyitott'; riasztó bemenet esetén, amikor a földelés 
és a riasztó csatlakozó állapotban van, ez ki fog riasztani.
NC:,,Alapállapotban zárt'; •; riasztó bemenet esetén, amikor a földelés 
és a riasztó lekapcsolt allapotban van, ez ki fog riasztani.
Ez barmilyen riasztó szenzorra alkalmazható.

Kültéri egység

Mikrofon

Éjszakai fény
Kamera

Hangszóró

Névtábla
Hívás gomb

Biztonsági intézkedések
Tartsa távol a beltéri egységet magas hőmérsékletű tárgyaktól (tűzhely, sütő), 
direkt napsütéstől, magas páratartalmú helyektől (fürdőszoba, üvegház).
Ne szerelje fel a beltéri egységet olyan sugárzó tárgyak közelébe (TV, rádió) 
amik zavarhatják az adást.
Nedves kézzel ne használja.
Ne dobálja, ne rázza, ne ütögesse a készüléket.
Puha kendőt használjon a kamera és a kijelző tisztításához.
Ne szedje szét a készüléket.
Beszerelés előtt kapcsolja le az áramot. 
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MŰKÖDÉSI UTASÍTÁSOK

20160320 - 152413.jpg       
20160320 - 152403.jpg       
20160320 - 142957.jpg       
20160320 - 142911.jpg       
20160320 - 142651.jpg       

                                0001 / 0006

20160320 - 152419       0010
20160320 - 152418       0009
20160320 - 152402       0008
20160320 - 152400       0007
20160320 - 143001       0006
20160320 - 142954       0005
20160320 - 142925       0004
20160320 - 142924       0003
20160320 - 142839       0002
20160320 - 142720       0001

001 / 002

Door 1 Door 2

CAM 1 CAM 2

Record files                 Snapshot files

Visszajátszás
A fő menüben mozgassa a kurzort a “Fájlok” opcióra, majd nyomja a     gombot
a fájlok menübe lépéshez. Ez tartalmazza a “Felvétel fájlok” és a “ Pillanatkép fájlok”
opciókat 

Return - Kilépés a jelenlegi menüből
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Door 1 Door 2

CAM 1 CAM 2

Record files                 Snapshot files

Visszajátszás
A fő menüben mozgassa a kurzort a “Fájlok” opcióra, majd nyomja a     gombot
a fájlok menübe lépéshez. Ez tartalmazza a “Felvétel fájlok” és a “ Pillanatkép fájlok”
opciókat 

Return - Kilépés a jelenlegi menüből
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RIASZTÁS PARAMÉTEREINEK BEÁLLÍTÁSA
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Ring vol1:     00:00~07:00     05     41

Ring vol2:     08:00~15:59     08     34
Ring vol3:     18:00~23:59     08     30

Item                         Time         Volume  Ring Time

System Ring Mode

Alarm Color Files

Language Time Information

Mode:                                Master
Door2 status:                      On

Record mode:                     Record

Door1 unlock time:             04 Sec
Door2 unlock time:             05 Sec
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English

YY-MM-DD     2016-03-20        17:05

Software version:                1-00
Release date:           2016-03-20

Software version:                1-00
Release date:           2016-03-20
Format SD

Reboot
Update

Format flash
Backup pictures

Ring Select Ring Volume

Door 1 0 1

Door 2 0 2

HU
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English

YY-MM-DD     2016-03-20        17:05

Software version:                1-00
Release date:           2016-03-20

Software version:                1-00
Release date:           2016-03-20
Format SD

Reboot
Update

Format flash
Backup pictures

Ring Select Ring Volume

Door 1 0 1

Door 2 0 2
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Ring vol1:     00:00~07:00     05     41

Ring vol2:     08:00~15:59     08     34
Ring vol3:     18:00~23:59     08     30

Item                         Time         Volume  Ring Time

System Ring Mode

Alarm Color Files

Language Time Information

Mode:                                Master
Door2 status:                      On

Record mode:                     Record

Door1 unlock time:             04 Sec
Door2 unlock time:             05 Sec
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RIASZTÁS PARAMÉTEREINEK BEÁLLÍTÁSA
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Door 1 Door 2

CAM 1 CAM 2

Record files                 Snapshot files

Visszajátszás
A fő menüben mozgassa a kurzort a “Fájlok” opcióra, majd nyomja a     gombot
a fájlok menübe lépéshez. Ez tartalmazza a “Felvétel fájlok” és a “ Pillanatkép fájlok”
opciókat 

Return - Kilépés a jelenlegi menüből
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MŰKÖDÉSI UTASÍTÁSOK
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Riasztási utasítások
Mind Kamera 1, mind Kamera 2 rendelkezik riasztasi funkcióval. Amikar a 
riasztó terminal es a foldeles rovidre zar, a riasztó aktivalódik, s a beltéri 
egység hangszórója csengeni kezd, s ez 120 másodpercig tart.
Ezen időtartam alatt a,,Help" billentyűre kattintva a riasztas leallftható, és 
a keszülék készenléti módba kerül.
SD kartyaval rendelkező modellek eseten, ezzel egyidejűleg, a riasztas 
során felvétel vagy pillanatkép keszül (a rendszer bealításaitól függően). 
A felvétel ideje 120 másodperc, ezen időtartam alatt a,,Help,, billentyűre 
kattintva a riasztas leallftható, és a keszülék keszenléti módba kerül.

Kapcsolasi diagram:
Legyenek alkalmazhatóak az,,alapállapotban nyitott" es az,,alapállapot-
ban zart"riasztó bemenetek.
A riasztó bemenet ket kamera csatornája korlátozás nelkül mehet a 
bemenet tipusán ( lehet egyaránt,,alapállapotban nyitott" es az,,alapál-
lapotban zárt").
A riasztasi detektor riasztási terminálja parhuzamosan van kapcsolva a 
riasztási terminállal (A riasztasi detektornak külső energiaforrásról kell 
műkődnie).
A riasztási detektor földelési terminálja párhuzamosan van kapcsolva a 
kamera földelési termináljával. 
NO:,,Alapallapatban nyitott'; riasztó bemenet esetén, amikor a földelés 
és a riasztó csatlakozó állapotban van, ez ki fog riasztani.
NC:,,Alapállapotban zárt'; •; riasztó bemenet esetén, amikor a földelés 
és a riasztó lekapcsolt allapotban van, ez ki fog riasztani.
Ez barmilyen riasztó szenzorra alkalmazható.

Kültéri egység

Mikrofon

Éjszakai fény
Kamera

Hangszóró

Névtábla
Hívás gomb

Biztonsági intézkedések
Tartsa távol a beltéri egységet magas hőmérsékletű tárgyaktól (tűzhely, sütő), 
direkt napsütéstől, magas páratartalmú helyektől (fürdőszoba, üvegház).
Ne szerelje fel a beltéri egységet olyan sugárzó tárgyak közelébe (TV, rádió) 
amik zavarhatják az adást.
Nedves kézzel ne használja.
Ne dobálja, ne rázza, ne ütögesse a készüléket.
Puha kendőt használjon a kamera és a kijelző tisztításához.
Ne szedje szét a készüléket.
Beszerelés előtt kapcsolja le az áramot. 
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Specifikációk Beltéri egység

Kijelző méret    7"
Felbontás   800(H)×480(W)
E	ektív kijelző méret  154.08 (H)×86.58 (W)mm
Képpont méret   0.0642(W)×0.1790(H)mm
Teljes méret   Main Monitor 182(W)X133(H)X19.5(D)mm
    Slave Monitor 182(W)X133(H)X19.5(D)mm
Adapter bemeneti feszültség AC100-240V 50Hz/60Hz
Adapter kimeneti feszültség DC12V 1A
Megjelenítési idő   60S±10%
Beszélgetési idő   120S±10%
Működési távolság  50m(4×0.75mm2 )
Fogyasztás   Static state <3W Working state <5W
Működési hőmérséklet  -20°C+50°C
Relatív páratartalom  10%~90%(RH)

  Kültéri egység

Éjszakai látómód   Infrared light
Működési hőmérséklet  -20°C+50°C
Megvilágítás   0.1LUX
Felbontás   600 TV lines (CMOS)
Betekintési szög   120°wide angle (CMOS)
Méret (esővédővel)  44.5(W)X124.5(H)X42(D)mm
Méret (esővédő nélkül)  40(W)×120(H)×29.5(D)mm

Vezetékelési diagram
1. kommunikációs, és zárnyitó vezeték
2. föld vezeték
3. video vezeték
4. hálózati vezeték
5. zár +
6. zár -

Vezeték típusa bekötési távolság szerint:
10m – RVV4x0.3mm2 
10-30m – RVV4x0.5mm2 
30-50m – RVV4x0.75mm2 
A kültéri egység elektronikus zárjához RVV2x1.0mm2 vezetéket használjon.

Működési gombok Beltéri egység
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Hangerő

Beállítások gomb
Micro SD bemenet
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Felszerelés
A. Beltéri egység
1. Csavarozza fel a szerelőlapot a falra.
2. Miután csatlakoztatta a vezetékeket, helyezze rá a beltéri egységet 
a szerelőlapra. Csatlakoztassa az egységhez az adaptert, azt pedig a 
hálózatba.

B. Kültéri egység
1. Helyezze a kültéri egységet 1,4-1,7m magasra a földtől, óvja a direkt 
napfénytől.

2. Fúrjon megfelelő lyukakat a falba, és helyezze be a tipliket.
Rögzítse az esővédőt csavarokkal.
3. Csavarozza ki a kültéri egység csavarjait. Vegye le a borítást, és 
kiveheti a névtáblát. Írja rá a nevet, majd helyezze vissza a külső borítást. 
4. A vezetékelési diagramnak megfelelően kösse be a vezetékeket.
5. Rögzítse a kültéri egységet a csavarokkal. 
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Probléma elhárítás

Probléma Megoldás

Nincs kép/hang
Ellenőrizze, hogy minden vezeték megfelelően van csatlakoztatva
Győződjön meg arról, hogy nincs akadály a kamera előtt

Nincs kép, de a kom-
munikáció működik

Ellenőrizze, hogy minden vezeték megfelelően van csatlakoztatva
Győződjön meg arról, hogy nincs akadály a kamera előtt

Nincs hang hívásnál

Ellenőrizze, hogy van hang a beltéri egységen
Ellenőrizze, hogy nincs erősen magnetikus dolog a kaputelefon 
környezetében, ami zavarhatja az adást
Ellenőrizze, hogy minden vezeték megfelelően van csatlakoztatva

A kültéri egységgel 
nem hívható a beltéri 

egység
Ellenőrizze, hogy minden vezeték megfelelően van csatlakoztatva

A zárnyitó nem 
működik Ellenőrizze, hogy minden vezeték megfelelően van csatlakoztatva

A hívó félt nem hallja, 
csak a hívó jelzés 

hangját

Nyomja a TALK gombot a 2 oldalú beszélgetéshez

Ellenőrizze, hogy minden vezeték megfelelően van csatlakoztatva

Hallja, és látja a hívó 
felet, de Önt nem 

hallják

Nyomja a TALK gombot a 2 oldalú kommunikációhoz, mivel a MON-
ITOR gomb benyomásával csak a kültéri hangot fogja hallani, de 
Önt nem hallják
Ellenőrizze, hogy minden vezeték megfelelően van csatlakoztatva
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