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1. Technikai paraméterek 
 

• Képernyő méret: 7” (154,08 × 86,58mm) (16:9 képarány) 

• Felbontás: 480 × 234 

• Beltéri méretei: 235,5 × 165,5×  32 mm 

• Kültéri méretei: 157 × 108 × 47 mm 

• Bemeneti fesz.: AC100V-240V 50Hz/60Hz 

• Kimeneti fesz.: DC15V 

• Kimenő áram: 1200mA 

• Hívás idő: 120mp ± 10% 

• Kitekintő idő: 40mp ±10% 

• Átlag távolság: 50m (6 × 0,65mm) 

• Max. távolság: 200m (megfelelő kábel esetén) 

• Áram felvétel: alaphelyzet < 0,5W, hívás esetén < 10W 

• Látószög: 92° 

• Működési hőmérséklet: -10°C ∼ +50°C 
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2. A készülék részei, csomag tartalma 
 

      

 Beltéri egység            Kültéri egység 

 

       

Szerelő keret a beltérihez       Adapter 

 

              

       Vezeték (15m)          Szerelési anyagok 
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Beltéri egység 
 

 
 
 

• Kijelző: 7” TFT, 480×234-es felbontás, szélesvásznú 

• Kézibeszélő nélküli intercom 

• Elektromos zár nyitási funkció 

• Kitekintés funkció 

• Beltéri méretei: 165,5× 235,5× 32 mm 

• Beltéri súlya: 0,56 kg 

• Fogyasztás: < 10W 
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Kültéri egység 
 

 

 

• Infra megvilágítási távolsága: > 4m 

• Működési hőmérséklet: -10°C ∼ +50°C 

• Felbontás:  380 TV sor 

• Kültéri méretei: 108 ×  157 × 46 mm 

• Kültéri súlya: 0,3 kg 
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Telepítés 

 

       

 

1. Csavarozzuk fel a beltéri szerelő keretét a falra, majd 

pattintsuk be a beltérit a keretbe, miután a vezetékeket 

csatlakoztattuk. 

2. A kültéri egységet a bejáratnál kb. 150 cm magasságban 

helyezzük el, állítsuk be a kamerát. 
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3. Ha a vezeték nem elég hosszú, akkor 200m-ig hosszabbítható. 

6×0,75 mm-es vezetéket használhatunk. A beltéri 1, 2, 3, 4, 5, 

6 számú csatlakozó pontját összekötjük a kültéri megfelelő 1, 

2, 3, 4, 5, 6 számú csatlakozó pontjával. A beltéri 7-es és 8-as 

csatlakozó pontját köthetjük az elektromos zárhoz, 2×1,0 mm-

es vezetékkel. 

4. Miután a kültérit összekötöttük a beltérivel, áram alá 

helyezhetjük. 
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1. Calling line 

2. Audio be 

3. Audio ki 

4. Föld 

5. Video 

6. Táp 
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Használati útmutató 
 

1. Ha a kültéri egységen megnyomják a gombot 

(becsengetnek), a beltéri automatikusan képet ad. 

Beszélgetéshez azonban még meg kell nyomnunk a 

„Beszélgetés” gombot. Ilyenkor 120mp-ig ad képet és 

hangot a beltéri.  

2. Az „Ajtó nyitás” gomb megnyomásával tudjuk nyitni az 

elektromos zárat, beengedni a látogatót. 

3. Bentről is kezdeményezhetünk hívást a kültéri felé. Ha 

megnyomjuk a „Képernyő” gombot, akkor még csak képet 

látunk, ha megnyomjuk a „Beszélgetés” gombot is, akkor 

már beszélni is tudunk a kültérinél álló személlyel. A 

„Beszélgetés” gomb ismételt megnyomásával szakíthatjuk 

meg a kapcsolatot. 

4. A kép és hang minőségét a Fényerő/Kontraszt/Hangerő 

gombokkal szabályozhatjuk. 

5. 16 csengődallamból választhatunk. (áramkimaradás esetén 

visszatér az alapállapotra!) 
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