Felhasználói kézikönyv
PNI DF-926 videókulcs
1
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
• Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa ki a készülék fedelét, bízza hivatalos
szakemberre a telepítést!
Ha az eszköz megköveteli az ellenőrzést vagy javítást, kérjük, forduljon
szakemberhez.
• A készüléket jól szellőztetett, száraz, tiszta helyre kell felszerelni.
• Ne használjon vegyszereket a készülék tisztításához
Kérjük, használjon puha és száraz ruhát.
MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK
1. Bemeneti jelszint: 1.0 Vpp
2. Bemeneti impedancia: 75 Ω
3. A fényességi vizsgálat mértéke:> 17. Szint
4. Kamera: Színes CMOS
5. Idő megjelenítése a monitoron:
Válaszolatlan hívás: 30 másodperc
b. A nézet gomb megnyomása: 10 másodperc
c) Intercom: 2 perc
d) Nyomja meg a riasztó gombot: 10 másodperc
6. Éjjel-figyelés: az IR Led
7. A kamera látószöge: 92 °
8. Teljesítmény: Monitor: 15V; kültéri egység: 12V
9. Méretek: monitor: 225x165x36 mm / külső kamera: 134x100x45 mm
10. Súly: Monitor: 650 gr / Külső kamera: 200 gr
11. Működési hőmérséklet: -15 ° C / + 50 ° C
ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A PNI DF-926 egy új, kihangosító színes intercom, 7 hüvelykes LCD képernyővel.
A termék beltéri monitorból és külső videokamerából áll, amely lehetőséget nyújt
video kapcsolaton keresztüli megtekintésre, valamint vezérelheti az ajtó zárakat
(nem tartozék)

Éjszaka a beépített infravörös fények lehetővé teszik a megtekintését gyenge
fényviszonyok mellett.
A termék vonzó, praktikus és megbízható kialakítású, könnyen telepíthető és
használható;
Ez az interphone is használható a vállalatok felügyeletének különböző
rendszereiben és ideális eszköz a modern családoknak, akik extra biztonságot
keresnek otthonukban.
Kérjük figyelmesen olvassa át a kézikönyvet és a szerelést bízza hozzáértő
szakemberre!
AZ ALKATRÉSZEK MEGNEVEZÉSE
(MONITOR)
1. Képernyő
2. Hangszóró
3. Intercom (hálózati) és megtekintő gomb
4. Riasztás gomb
5. Gyűrű tárcsázás gomb
6. Gomb az ajtó kinyitásához
7. Mikrofon
8. Fényerő beállítás gomb
9. Beállítás gomb
10. Hangerőszabályzó gomb

1. Tápellátás
2. Kamera csatlakozás
3. Zár

KAMERA
1. IR LED-ek
2. Mikrofon
3. Videokamera
4. Hangszóró
5. Tárcsázó gomb
6. Hangerő
Megjegyzés : Kérjük, figyeljen a csatlakozások helyességére!

ÜZEMELTETÉS
1. Csengetéshez, nyomja meg a csengő gombot a kültéri egységen.
A monitor cseng, és megjelenik a képernyőn a hívó fél.

b) Nyomja meg a gombot, hogy beszélni tudjon a hívóval
2. Ha megnyomja a gombot, és megérinti a belső hívást is, akkor a beszélgetés
időtartama
legfeljebb 2 perc; ha nem válaszol a hívásra, a monitor 30 másodperc elteltével
automatikusan kikapcsol. Annak érdekében, hogy a látogató bejusson, nyomja meg
az ajtókioldó gombot
3. A gomb megnyomásával is megtekintheti a helyzetet a 10. nap után
másodpercek alatt ez az alkalmazás bezárul;
4. Állítsa be a hangot, a fényerőt és a színeket a kívánt beállításoknak megfelelően;
5. Nyomja meg a riasztás gombot az ébresztés hangjának elküldéséhez;
6. Nyomja meg a Musical választógombot a kívánt csengetés kiválasztásához;
7. A kültéri egységet infravörös LED-ekkel látták el, amelyek bizonyos
körülmények között segíthetnek rossz megvilágítás esetén a hívó felismerésében.
TELEPÍTÉS
A beltéri egység telepítése:
1. Szerelje fel a monitor fali szerelőpanelét a csomagban található csavarokkal.
2. Csatlakoztassa a kábeleket a monitorhoz;
3. Csatlakoztassa a monitort a panelhez.
Ne tegye ki a képernyőt közvetlen napfénynek, védje meg a naptól, hogy jól látható
legyen a képernyő! Javasoljuk, hogy azt 1,6 méter magasra telepítse.

Külső egység telepítése:
1. Fúrjon lyukakat a falon a műanyag rögzítő doboz méretétől függően;
2. Húzza át a szálakat a műanyag dobozon és rögzítse a dobozt a lyukba;
3. Távolítsa el a kültéri egység rögzítőit;
4. Csavarja be a kültéri egységet a szerelődobozba (ne felejtse el a tömítést)
5. Helyezze vissza a műanyag részeket.

A kültéri egységet úgy kell felszerelni, hogy közvetlen fénytől, nap és esőtől védve
legyen. A telepítés 1,6 m magasságban ajánlott.

CSATLAKOZÁSI DIAGRAM

A. Monitor
B. Kültéri egység
C. Monitoradagoló
D. Elektromos zár (opcionális)

1. VIDEO
2. vezérlés
3. Tápellátás DC + 12V
4. AUDIO

A kapu zár kimenete 12V feszültségű impulzustípus, és kompatibilis a
mechanikus rögzítésű elektromágneses zárakkal (pl. PNI H1073A).

