JÓTÁLLÁSI JEGY
Az alábbi típusú és gyártási számú VIDEÓ KAPUTELEFON hibamentes működéséért a.
19/2014. (IV. 29.) NGM sz. rendelet alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az
eladás napjától számított 12 hónapig terjedő kötelező jótállást és 24 havi
termékszavatosságot biztosítunk.
TÍPUSSZÁM: ………:……….... ..DF-636TSY+OUT9+CLOCK……….........................................
ELADÁS KELTE : .......................................................................................................................
A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, a tartalék
alkatrészellátással egybekötött javító - szervizszolgáltatást az importőr az alábbi címen biztosítja:

GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. 1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11.
Nyitva tartás: hétfő - péntek, 9.00 - 16.00 TEL: +36 30 49 78758
Származási ország: Kína Importőr / Forgalmazó:
GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT. H-1149 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11.

4,2” ÉRINTŐGOMBOS LCD TFT VIDEO KAPUTELEFON
SZÍNES CMOS KAMERÁVAL DIGITÁLIS ÓRÁVAL
CIKKSZÁM: DF-636TS + OUT9

DF-636TSY + OUT9 + CLOCK

Amennyiben a meghibásodás jellegével vagy a hiba kijavításával kapcsolatban vita keletkezik, úgy a
Fogyasztóvédelem Békéltető Testülethez lehet jogorvoslatért fordulni.

Jogainak érvényesítése érdekében a vásárlási blokkot őrizze meg!
Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve
tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező személyek általi használatra (beleértve a
gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék
használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért
Származási ország: Kína
Importőr / Forgalmazó:
GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11.
www.global-export-import.eu

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta!
FIGYELEM!
Óvatosan távolítsa el a monitor képernyőn és kamerán található védő fóliát!

www.global-export-import.eu

A DIGITÁLIS ÓRA ISMERTETÉSE ÉS A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE

Az idő beállítása
1. Nyomja meg hosszasan a
gombot, a vonatkozó időkarakter ekkor
villogni fog.
2. Nyomja meg a
gombot a kívánt óra beállítása érdekében balról
jobbra pozícióban.
3.
gombok alkalmazásával az értékek növelhetők vagy
csökkenthetők.
4. Nyomja le a
gombot, ekkor elhagyhatja az idő beállítása üzemmódot.
Kitekintéshez, nyomja le a
gombot, az óra
LED kijelzőjén ”SEE-” felírat látható.

FIGYELEM!
Soha ne nyissa ki a készülék hátlapját, mivel illetéktelen beavatkozás
áramütést eredményezhet! Hiba vagy probléma esetén értesítse a
forgalmazót!
A készüléket száraz, megfelelő légáramlattal rendelkező, tiszta helyre
szerelje, kerülje a közvetlen fényhatást!
A készülék tisztításakor ne használjon semmilyen vegyi anyagot, kizárólag
száraz és puha törlőrongyot alkalmazzon!

Nyomja le a
gombot, az ajtónyitáskor
felírat látható, és hangjelzés hallható.

A csengetés ideje alatt a ’CALL’ állapotjelző
felirat jelenik meg az óra helyén
Nyomja le a
gombot, a kijelzőn látható az
SP- - felírat, a látogatóval ekkor beszélgetést
folytathat.
Amennyiben az ajtó +12V elektromos zárral
rendelkezik, nyomja meg a zár kinyitása
érdekében a
gombot, a kijelzőn a LOCfelírat látható.

-
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MŰSZAKI JELLEMZŐK

1. Bemeneti jel:
2. Bemeneti ellenállás:
3. Fényerő szabályozás:
4. Kamera:
5. Megvilágítás igény:
5. Kamera felbontás:
Monitor felbontás:
6. Monitor kijelzés időtartam:
A. Hívás esetén:
B. Megfigyelő gomb:
C. Beszélgetés:
D. Riasztás:
7. Éjjeli látóképesség:
8. Vezetékek száma:

9. Kamera látószög:
10. Tápegység:
11. Működési hőmérséklet:

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

1.0Vpp
75 Ohm
17 fokozat
Színes CMOS
0,1 Lux
380 TV sor
420 TV sor
30 másodperc
Két perc
90 másodperc
Két perc
IR LED
4vezetékes rendszer, maximum kiépíthető
távolság a monitor és a kültéri egység között
100m (˃50m video Videó COAX kábel
alkalmazása esetén)
4 X 0,75mm²: 1-25m, 4 X 1,5 mm² ˂100m
92°
Monitor: DC15V adapterrel
-20°C és 55°C között

A készülék kézi beszélő nélküli, egyszerű és közvetlen működtetésű korszerű
kaputelefon, amely mindössze 24mm vastagságú, lapos monitoregységgel

rendelkezik. Az érintő kapcsológombok egyszerű kezelhetőséget tesznek
lehetővé.
Éjszakai használat esetén célszerű a terület megvilágítása.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a használati utasítást!
A KÉSZÜLÉK FŐ EGYSÉGEI:
KÜLTÉRI ¼ CMOS SZÍNES KAMERA: X 1 DB
ÉRINTŐGOMBOS MONITOR 4,2” TFT LCD: X 2 DB
ADAPTER 230V 50Hz: 15V 1AMPER X 1 DB
-

-
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AZ EGYSÉGEK ÉS TARTOZÉKOK ISMERTETÉSE
MŰKÖDÉSI LEÍRÁS
1 X 4,2” LCD TFT képernyő
Óra
Megfigyelő ”View” kapcsoló
Riasztás kapcsoló
Beszélgetés kapcsoló
Elektromos zár kinyitása,
amennyiben ez külön
beszerelésre került.
7. Mikrofon
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8. Hangszóró
9. Csengetés hangerő
szabályozó
10. Hangerő szabályozó
11. Színtelítettség szabályozó
12. Fényerő

13. DC bemenet
14. Bekötési sorrend: Zár, VIDEO
földelés +12VDC & audio

-
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1. A látogató megnyomja a kültéri egység hívógombot.
A. A monitorból hangjelzés hallható, a képernyőn megjelenik a látogató.
CALL felirat a kijelzőn
B. Ha megnyomja a
gombot, maximum két percig beszélgethet a
látogatóval. Ennek elmulasztása esetén a monitor 30 másodperc múlva
kikapcsol. SP— felirat a kijelzőn
2. A zár megnyitásakor (amennyiben elektromos zár beépítésre került, a
látogató beengedhető. LOC felirat a kijelzőn
3. Ha megnyomja a
gombot, maximum fél percig a kamera előtti tér
megtekinthető. SEE felirat a kijelzőn
4. Szabályozza a hangerőt, fényerőt és a kontrasztot.
5. Nyomja le a
gombot, ekkor riasztó hangjelzés hallható.
ALA felirat a kijelzőn
A kültéri kamera infra LED világítással segíti az éjjeli látóképességet
6. Az INFRA LED éjjeli körülmények között segítséget nyújt a kamera előtti
tér megvilágítása által jobb látási körülményeket biztosít.

-
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CSATLAKOZTATÁSOK
.

A KAMERA ISMERTETÉSE
1. INFRA LED
2. MIKROFON
3. KAMERA LENCSE
4. HANGSZÓRÓ
5. CSENGŐGOMB
6. HANGERŐ

FIGYELEM!
A megfelelő polaritásra mindig legyen tekintettel!

A.
B.
C.
D.

1. VIDEO
2. Földelés
3. DC12V kimenet
4. AUDIO
5. Zár –
6. Zár +.

DF-636TSY beltéri monitor
OUT9 kültéri kamera
Hálózati adapter
Elektromos zár
-

7-

4–

A MONITOR FELSZERELÉSE
A KÜLTÉRI EGYSÉG FELSZERELÉSE
(1)
1. Fúrjon a falba lyukat, a műanyag szerelődoboz felhasználásával.
2. Vezesse át a vezetékeket a szerelődobozon és rögzítse a dobozt.
(3)
(4)
3. Távolítsa el a takaró keretet a kamera egységből.
(2)
4. Csavarozza a kültéri egységet a szerelő dobozra.
(5)
Ne felejtse ki a vízálló szigetelő elemet a kamera és a szerelő doboz körül.
(3)
5. Rögzítse a műanyag szerelőkeretet.

FIGYELEM!
Óvatosan távolítsa el a monitor képernyőn és kamerán található védő fóliát!
1. Rögzítse a falon a szerelőkeretet a csavarokkal az acél szerelőkeret
segítségével.
2. Csatlakoztassa a vezetékeket és az adaptert a monitor hátlapján.
3. Rögzítse a monitort a szerelőkereten.
FIGYELEM!
A monitort soha ne tegye ki napfény közvetlen hatásának!
A monitor szerelésének a magassága a padlótól kb. 1,60 m

-
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FIGYELEM!
A kamerát soha ne tegye ki napfény és eső közvetlen hatásának!
Szerelési a magassága a padlótól kb. 1,60 m.

www.global-export-import.eu
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