7” SZÍNES KAPUTELEFON
RENDSZER
DVC-VDP712 - Model A: 1 beltéri egység 2 kültéri egységgel
DVC- VDP721 - Model B: 2 beltéri egység 1 kültéri egységgel

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy termékünket választotta!
Kérjük, figyelemmel olvassa végig az alábbi
telepítési
és
használati
útmutatót
a
problémamentes beüzemelés és használat
érdekében!

Beltéri egység
7” LCD kijelzı.
Stílusos rozsdamentes acél elılap.
Kagyló nélküli, kihangosítós rendszer.
Kitekintés lehetısége.
Választható csengıhang 16 dallam közül.
Állítható hangerı.
Állítható szín.
Állítható fényerı.
Ajtó/kapu nyitó funkció.

Kültéri egység
Idıjárás álló.
420 tv soros CCD kamera.
Éjszakai üzemmód 6 infra LED-del.
4 irányban állítható kamera.
Telepítés és használat elıtt kérjük, figyelemmel olvassa végig a
használati útmutatót!
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TECHNIKAI ADATOK

Kijelzı: 7” TFT (16:9 képarány)
Felbontás: 480xRGBx234
Beltéri egység méretei: 235.5mm (W) x 165.5mm (H)
Bemeneti feszültség: AC 100V-240V 50 Hz/60 Hz
Kimeneti feszültség: DC15V
Kimenı áram: 1200MA
Hívás idı: 120 mp
Kitekintı idı: 40 mp
Tartozék kábel hossza (4x0.65mm2): 50 m
Maximum távolság (megfelelı kábel esetén): 200 m
Áram felvétel: alap helyzetben <0.5W, hívás esetén <10W
Kamera látószöge: 92°
Mőködési hımérséklet: -10°C ~ +50°C
Comparative temperature: 10% 90% (KH)
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A KÉSZÜLÉK RÉSZEI, A
CSOMAG TARTALMA
JELLEMZİK
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Szerelıkeret a beltérihez

Adapter

Vezeték

Szerelési anyagok
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Stílusos beltéri egység alumínium ötvözettel
Idıjárás és rozsdaálló, tartós kültéri egység
7” TFT LCD kijelzı, alacsony fogyasztás
4 irányban állítható kamera a kültéri egységben
Kagyló nélküli, kihangosítós üzemmód a beltéri
egységekben
6. Elektromos zár nyitás
7. Kitekintı funkció
8. 16 különbözı csengıhang (áramkimaradás esetén
visszaáll az alap csengıhang!)
9. Állítható hangerı, kontraszt és fényerı
10. Könnyő szerelhetıség, telepítés az összes mellékelt
kellékanyagnak köszönhetıen.
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BELTÉRI EGYSÉG

•
•
•
•
•
•
•

Kijelzı: 7” TFT, 480×234-es felbontás, szélesvásznú
Kézibeszélı nélküli intercom
Elektromos zár nyitási funkció
Kitekintés funkció
Beltéri méretei: 165,5× 235,5× 32 mm
Beltéri súlya: 0,55 kg
Fogyasztás: < 10W
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KÜLTÉRI EGYSÉG

Infra megvilágítási távolsága: > 4m
Mőködési hımérséklet: -10°C ∼ +50°C
Felbontás: 380 TV sor
Kültéri méretei: 108 × 157 × 46 mm
• Kültéri súlya: 0,3 kg
•
•
•
•
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TELEPÍTÉS

3. Ha a vezeték nem elég hosszú, akkor 100m-ig
hosszabbítható. 4×0,75 mm-es vezetéket használhatunk.
A beltéri 1, 2, 3, 4 számú csatlakozó pontját összekötjük
a kültéri megfelelı 1, 2, 3, 4 számú csatlakozó
pontjával. A kültéri 5-ös és 6-os csatlakozó pontját
köthetjük az elektromos zárhoz, 2×1,0 mm-es
vezetékkel.
4. Miután a kültérit összekötöttük a beltérivel, áram alá
helyezhetjük..

1. Csavarozzuk fel a beltéri szerelı 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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BEKÖTÉSI RAJZ AZ
A MODELHEZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
(Model A)

(1 beltéri egység 2 kültéri egység)

Látogatói hívás
Bármely
kültéri
egység
gombját
megnyomva
becsengethetnek. Ekkor a beltéri egység cseng és
automatikusan képet. A beltéri egység BESZÉLGETÉS
gombját egyszer megnyomva beszélhetünk a kültéri
egységnél álló személlyel.
(Megjegyzés: Ha a látogató az 1. számú kültérin csenget be,
akkor a beltéri üzemjelzı LED-je zölden világít, ha a 2.
számú kültérirıl csengetnek be, akkor a LED narancssárgán
világít).
A KÉPERNYİ vagy BESZÉLGETÉS gomb ismételt
megnyomásával fejezhetjük be a hívást.

Kitekintı mód (40 mp idıtartamig)

Csatlakozó kiosztás
1. Hang
2. Föld
3. Táp
4. Videó
5. Elektromos zár negatív
6. Elektromos zár pozitív

A beltéri egység KÉPERNYİ gombjának megnyomásával
az 1. számú kültéri képét láthatjuk a kijelzın, ekkor a a
LED zölden világít. A KÉPERNYİ gomb ismételt
megnyomásával a 2.számú kültéri képét látjuk a kijelzın,
ebben az esetben a LED narancssárgán világít.
A KÉPERNYİ vagy BESZÉLGETÉS gomb ismételt
megnyomásával fejezhetjük be a hívást.
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Ajtó/kapu nyitás
Az AJTÓ NYITÁS gomb megnyomásával tudjuk nyitni az
elektromos zárat.
Ha a beltéri egységen az üzemjelzı LED zölden világít,
akkor az 1. számú kültéri által vezérelt elektromos zárat
nyitjuk, ha a LED narancssárgán világít, akkor a 2. számú
kültéri által vezérelt elektromos zárat nyitjuk.
Kijelzı beállítása
A kép és hang minıségét a Fényerı/Kontraszt/Hangerı
gombokkal szabályozhatjuk.
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BEKÖTÉSI RAJZ A
B MODELHEZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
(Model B)

(2 beltéri egység 1 kültéri egység)
A 14. oldalon található bekötési rajz alapján kösse össze a
beltéri és kültéri egységeket!

1.
2.
3.
4.
5.

Hang AK (fehér)
Föld GND (fekete)
Táp B+ (piros)
Videó V (sárga)
Intercom (kék)

Látogatói hívás
A kültéri egység nyomógombjának megnyomásával
csengetnek be. Ekkor az összes beltéri cseng és képet ad
automatikusan. Bármely beltéri egység BESZÉLGETÉS
gombját egyszer megnyomva beszélhetünk a kültérinél álló
személlyel.
A
BESZÉLGETÉS
gomb
ismételt
megnyomásával befejezzük a beszélgetést.

Kitekintı mód (40 mp idıtartamig)
Bármely beltéri egység KÉPERNYİ gombját megnyomva
a kijelzın megjelenik a kültéri egység kamerájának képe.
A
KÉPERNYİ
gomb
ismételt
megnyomásával
kikapcsoljuk a kitekintı módot vagy pedig 40 mp elteltével
automatikusan kikapcsol.

Csatlakozó kiosztás
1. Hang AK (fehér)
2. Föld GND (fekete)
3. Táp B+ (piros)
4. Videó V (sárga)
5. Elektromos zár negatív
6. Elektromos zár pozitív

Beltéri egységek közötti (intercom) hívás
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Alap helyzetben bármely beltéri egység BESZÉLGETÉS
gombját megnyomva felhívhatjuk a másik beltéri egységet.
Ekkor a hívott beltéri kicseng. A BESZÉLGETÉS gomb
megnyomásával válaszolhatunk a hívásra. Ebben az esetben
természetesen csak hang kommunikációra van lehetıség.
Bármely beltéri egység BESZÉLGETÉS gombjának
ismételt megnyomásával befejezhetjük a beszélgetést.

Ajtó/kapu nyitás
Az AJTÓ NYITÁS gomb megnyomásával tudjuk nyitni az
elektromos zárat.
Kijelzı beállítása
A kép és hang minıségét a Fényerı/Kontraszt/Hangerı
gombokkal szabályozhatjuk.
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FIGYELMEZTETÉSEK!

1. A beltéri egységet, nagy hıt és/vagy párát
termelı eszközöktıl távol helyezzük el!

DOBOZ TARTALMA
MEGNEVEZÉS
Beltéri egység
Kültéri egység
15V DC hálózati tápegység
Szerelıkeret a beltérihez
Vezeték
Csavar
Telepítési és használati
útmutató

MENNYISÉG
Model A: 1 db, Model B: 2 db
Model A: 2 db, Model B: 1 db
Model A. 1 db, Model B: 2 db
Model A: 1 db, Model B: 2 db
2 csomag
1 készlet
1 db

2. Nedves ruhával, illetve kézzel ne nyúljon
az eszközhöz!

3. Tisztításhoz ne használjon agresszív,
maró anyagokat, csak egy puha ronggyal
törölje le!

4. Hirtelen, erıs ütésektıl, rázkódástól
kíméljük!
5. A kamerát próbálja meg úgy beállítani,
hogy minél kisebb legyen a szembe fény,
különben a kép homályos lehet!
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