
 

 

 

DIGITÁLIS AJTÓ KIJELZŐ 

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 
 

 

 

 

 

 

 

 
A következő jogok vannak fenntartva: 

Bármely, a termék működésére vagy megjelenésére 
vonatkozó előzetes értesítés nélküli változtatás érvényteleníti 
a garanciát. 

Ennek a terméknek a használata bármely környezetben vagy 



 

 

más módon, mint amilyen az itt leírt, szintén érvényteleníti a 
garanciát.
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Figyelem: 

1. A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati 
útmutatót.  

2. Ne próbálja meg javítani vagy módosítani a terméket vagy tartozékait , 
 hogy elkerülje a sérüléseket és a garancia érvénytelenítését!  

3. Minden véletlen tényező, mint például villámlás vagy bármely más  
a helytelen használat  memóriavesztést okozhat az SD-kártyán. 

Memóriavesztés esetén erősen ajánlott a videóról másolatot készíteni . 
Nem vagyunk felelősek az adatok elvesztéséért.  
4. NE használjon semmilyen vegyszert a termék tiszt ításához, például 
alkoholholt vagy benzolhígítót . 
5. Az akkumulátorok hamarosan károsodásának elkerülése érdekében 

kérjük, cserélje ki az elemeket, miután az alacsony töltöttségi szintjelző 
megjelenik.  

 
 

 

Tartozékok listája: 
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①LCD Képernyő 

③4 AA elemek 

⑤Kamera 

⑦Meghúzó eszköz 

②1 rögzítő csavar 

④Tartó lemez 

⑥Záró mechanizmus 

    ① 

② 

 ⑤ 

⑥ ⑦ 
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1. Ábra 

 

 

 (3. Ábra) 

Telepítési útmutató: 

1. Cserélje ki a meglévő kijelzőt, vagy fúrjon egy 14 mm-es lyukat 
az ajtóban a kívánt magasságban, és helyezze be a kamerát 
kívülről. Ellenőrizze, hogy az alátét a fényképezőgép és az ajtó 
közé van-e szerelve. Győződjön meg róla, hogy a harang az alján 
van, és állítsa be úgy, hogy a kamera merőleges legyen a 
horizontra. (1. ÁBRA) 

2. Húzza le a 3M-es matricákat a tartólemezről, és szerelje fel az 
objektív végére, majd csavarja be a rögzítőcsövet a kamera menetes 
hüvelyébe és húzza meg. Ez szorítja a lemezt az ajtóhoz. 
Győződjön meg róla, hogy a nyíl a lemezen felfelé mutat.  (2. 
ÁBRA) 

3. Az adatkábelt teljesen be kell dugni a képernyő hátuljába; A 
felesleges huzalt óvatosan helyezze a képernyő hátoldalán lévő 
horonyba. 

4. Csatlakoztassa a képernyőt a lemez tetején lévő konzol fölé, és 
egy kis csavarral rögzítse a képernyő alján lévő lyukon keresztül 
(3. ábra) 

 

 

  2. Ábra 4. Ábra 
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 Az elemek telepítése és cseréje: 

 

 

 

 

 

 
Telepítés:                                                                  
1. Csúsztassa felfelé a fedelet és nyissa ki, ahogy az ábra 
mutatja. 
2. Helyezze be az elemeket a fedél „+” „-” jelének megfelelően. 

3. A fedél bezárásához fordított sorrendben hajtsa végre a lépéseket. 
 

Figyelem: 

1. NE erőltesse a fedelet kinyitáskor és zárásakor, hogy elkerülje a  
fedél károsodását. 

2. NE nyissa ki a fedelet ellenkező irányba, ha nyitva van, hogy  

 elkerülje a fedél sérülését. 
3. Ha az alacsony töltöttségi szint jelzőfény világít, cserélje ki az    

elemeket, hogy elkerülje az akkumulátor károsodását. 

Teljes töltöttség Nincs töltöttség 

Az akkumulátor ikon mutatja a teljesítmény állapotát. A 
tápfeszültség csökkenése esetén az ikonban lévő sávok 
csökkennek. De mint az egyes szárazelemek vagy újratölthető 
elemek esetében, az ikonban lévő energiaállapot instabil lehet, 
ami normális. 

Amikor az elemek lemerülnek, ez az ikon üresen jelenik meg, ami 
azt jelzi, hogy a felhasználó kicseréli az elemeket. A következő 
típusú akkumulátorok használhatók ebben a termékben: AA, LR6 
1,5V alkáli elem. Az üres elemeket a helyi környezetvédelmi 
szabályok és előírások szerint kell ártalmatlanítani. 
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Üzemeltetési utasítás: Alkatrész specifikációk:  

A képernyő elülső része: 

 

1 

2 

3   6 

4 

5 

 
 

Gomb funkciók: 
 

No ： alap funkció multifunkció 

1 Felfelé  

2 Lefelé  

3 Menü  

4 Balra, csak a menüben Visszajátszás mód választó 
gombja, normál módban. 

5 Jobbra, csak a menüben Rögzítés indítása, normál módban. 

6 Bekapcsoló gomb  

A képernyő hátsó része 

7. TF memóriakártya foglalat 8. kamera adatkábel csatlakozó 



6 

 

 

 

2 4 

    

  

Kezelési útmutató: 
Alkatrész specifikációk: 

Kamera elölnézet 

 

 

 
Kamera oldalnézet 

 

  

1. Kamera 2. Ajtó csengő gomb 3. Adatkábel 

 

Menü funkciók: 

 

 

 



 

 

No ： Ikon Funkció 

 
1 

 
Mód jelző ikon 

Fotó mód 

Videó mód 

Visszajátszás mód, fotók és videók 

 
2 Memóriakártya 

csatlakoztatva ikon 

  Ez az ikon azt jelzi, hogy a 
memóriakártya csatlakoztatva 
van. 
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Ajtócsengő ikon 

Ez az ikon a normál ajtócsengő 
ikont mutatja. 

„Ne zavarj” mód ikon 

 
4 Képmemória 

maximum 99999 kép tárolható (a 
memóriakártya nagyságától 
függ) 
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Töltöttség kijelző ikon 

Teljes töltöttség 

70% töltöttség 

40% töltöttség 

Az akkumulátor lemerült 

6 Rendszer dátum ikon A jelenlegi rendszer dátumot mutatja 

 

Művelet: 

* Memóriakártya telepítése: 

- Az elemek behelyezése előtt helyezze be a memóriakártyát. 

- Mielőtt behelyezné a memóriakártyát, győződjön meg arról, hogy a 

megjelölt oldal elöl van-e, amikor egy kattanást hall, a kártya zárolva van 
és helyesen van felszerelve. 

- Ez a termék max. 8 GB-os SD memóriakártya. 

- A memóriakártya eltávolításához: nyomja meg a kártyát, és kb. 

egyharmadáig kiugrik, majd eltávolíthatja a kártyát. 

- Ez a termék támogatja a hot plugging csatlakozást. 



 

 

* Rendszeridő és dátum beállítás: 

- Az elemek behelyezése után állítsa be a rendszer dátumát és időpontját. 

- Nyomja meg a Menü gombot, állítsa a választógombot 

„Dátumbeállítás” -ra, és nyomja meg a menü gombot a belépéshez. 

- Válassza ki a „dátum beállítása” gombot, nyomja meg a menügombot, a 

„balra-jobbra” gomb megnyomásával válassza ki a beállítandó számot, 
majd a „fel-le” gombokkal állítsa be a számot. 

- Ha dátum- és időadatokat szeretne hozzáadni a fényképekhez, akkor 

kiválaszthatja az „idő és dátum kijelzését” -ON, egyébként válassza az 

OFF lehetőséget. 

* Automatikus kikapcsolás beállítás: 

- a készülék felhasználó által megadott beállítással rendelkezik az 
automatikus kikapcsoláshoz. 

- ha módosítania kell az alapértelmezett beállítást, nyomja meg a „menü” 

gombot, majd válassza ki az „automatikus kikapcsolást”, majd nyomja 

meg a „menü” gombot a belépéshez. Ebben a menüben 4 lehetőség közül 

választhat: 10S / 20S / 30S / OFF. 

- A 20S az alapértelmezett mód, amely a legjobb megoldás az 

energiafogyasztás és a működési kényelem kiegyensúlyozására. 

- Kikapcsolt üzemmód a laboratóriumi vizsgálatokhoz és a speciális 

igényű ügyfelek számára. Figyelem: ebben az üzemmódban a képernyő 

addig marad bekapcsolva, amíg kézzel nem kapcsolja ki, ha nem 

kapcsolja ki, az elemek gyorsan lemerülnek. 

*Látogatók 

- Amikor a látogatók megnyomják az ajtó csengőgombot az ajtó 
kameráján, az ajtócsengő csengeni fog a szobában. 

- Ugyanakkor az ajtón belüli képernyő automatikusan bekapcsol, hogy 

megjelenítse a külső képeket, és 20 másodpercig múlva kikapcsol. 

- Az ajtócsengő megnyomásakor a fényképezőgép automatikusan fotót 



 

 

készít a látogatókról, és a fénykép tárolódik a TF kártyán abban az 

esetben, ha a házigazda távol van, hogy ellenőrizze a látogatók 

személyazonosságát, vagy használja az információt biztonsági célokra. 

* Külső megjelenítés 

- Nyomja meg a bekapcsológombot, a külső kép megjelenik a képernyőn. 

- A képernyő 20 másodperc múlva automatikusan kikapcsol, nincs más 
művelet. 

- A termék bekapcsolása után nyomja meg újra a bekapcsológombot, és a 

készülék kikapcsol. 

* Külső ellenőrzés és fényképek vagy videók készítése 

- Kívülről fényképek és videók egyidejűleg készíthetők. 

- Ha a képernyő be van kapcsolva, nyomja meg a gombot egy fénykép 
készítéséhez. 

- Videó felvételéhez nyomja meg a gombot, amíg az utasítás ikon meg 
nem jelenik 

Kapcsolja be a videofelvétel módját, és nyomja meg a gombot a 
fényképezés megkezdéséhez. 

- Minden felvett videónak hang nélkül készül. 

 

Művelet: 

* A tárolt fényképek / videók ismétlése és szerkesztése 

- A tárolt fényképek és videók lejátszhatók ezen a készüléken, és törölhetők 
vagy szerkeszthetők is. 

- Ha a képernyő be van kapcsolva, nyomja meg a „balra” gombot, amíg az xx 

ikon meg nem jelenik, ami azt jelzi, hogy a visszajátszás mód be van 
kapcsolva. 

- Válassza ki a lejátszani kívánt fényképet vagy videót a „felfelé-lefelé” gomb 
segítségével. 

- Ha bizonyos fényképeket vagy videókat szeretne törölni, válassza ki, majd 

nyomja meg a menü gombot a szerkesztéshez. 

* Egyéb beállítási lehetőségek: 



 

 

- Különböző nyelvek állnak rendelkezésre a nyelvi beállításokban. 

- A hálózati áram frekvenciája különböző országokban és zónákban 

különbözik. A legjobb eredmények elérése érdekében állítsa be a beállításokat 
a helyi hálózati feszültségnek megfelelően. 

 

Beállítási referencia: 100-120V közötti elektromos áram, a megfelelő beállítás 
60 Hz (Amerika, Japán, stb.) 220-240V, 50Hz (Európa, stb.) Között 

- A memóriakártya formázásához válassza ezt a lehetőséget. Ezt a folyamatot 

nem lehet megfordítani, miután a folyamat befejeződött, a kártya összes adata 
és művelete eltávolításra kerül. Vigyázz! 

- Ajtócsengő: A felhasználók beállíthatják az ajtócsengő típusát és hangerejét. 

Válassza ki az „ajtócsengő beállítását”, nyomja meg a menü gombot a 
belépéshez, majd nyomja meg a „fel” gombot az ajtóharangok 

kiválasztásához. 

Válassza ki a „Magas” módot a hangerő maximalizálásához. Válassza ki az 
„Alacsony” módot a hangerő 70% -ára történő csökkentéséhez. 

Válassza ki az „OFF” módot az ajtócsengő DND (ne zavarj) üzemmódba 

történő kikapcsolásához. 
- Kamera (videó) BE / KI: Egyes országokban és területeken szigorú 

szabályok vonatkoznak arra, hogy más emberek fényképeit és videofelvételeit 

tároljuk, így a felhasználók kiválaszthatják a fényképezőgép ON / OFF 
funkcióját (videó). Nyomja meg a menü gombot a „kamera” menübe való 

belépéshez, ha az üzemmód „ON”, ez a termék automatikusan készít egy 

fényképet, amikor megnyomja az ajtócsengőt; a felhasználók a „jobb” gombot 
is használhatják fényképek vagy videók készítéséhez. Ha az üzemmód „OFF”, 

az összes fényképfelvétel / videofelvétel funkció kikapcsol.  
  

- Ha a Gyári alaphelyzetbe állítást választja, az összes beállítás visszaáll az 

eredeti állapotra. Minden felhasználói beállítás törlődik. Vigyázz! 

* Infravörös funkció 

- Ez a termék infravörös funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a 

felhasználó számára, hogy éjszaka vagy sötét helyen megfigyelje külső 
képeket kapjon. 

- A képalkotó elvnek köszönhetően a képernyőn megjelenő összes kép fekete-

fehér, ami normális. 

* A rögzített fotó- és videóformátum 

- A fényképek jpeg formátumban készülnek, a videók pedig MP4 

formátumban készülnek. A felhasználók beolvashatják és szerkeszthetik 



 

 

ezeket a fényképeket és videókat a Windows PC-n. 

 

Műszaki adatok: 
 

Ajtó vastagsága: 40-70mm Ajtócső átmérője: 14-26 mm Kamera: 0,3 

megapixeles LCD képernyő: 3,5 ”TFT 
Teljesítmény: 4 × AA elem Memóriakártya: Micro SD kártya (TF), max. 8 

GB Fotómennyiség 1 GB: 15000pc (laboratóriumi állapot, az aktuális 

hangerő) egyes körülmények között különbözhet. Megállapított hullámhossz: 
940 nm 

Méret: 135 (L) x 86 (W) x 25 (T) mm 

Súly: 310g 
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