
 

 

 Az elemek telepítése és cseréje 
 

1.Hajtsa be a fedelet balra a nyitáshoz.  

2.Tegye be az elemeket a +/- jelzésnek megfelelően.  

3.Ismételje meg visszafelé a  folyamatot a fedél 

bezárásához. 

 
 
Művelet:  
 

1. Bekapcsoló  gomb: 
Érintse meg és engedje fel a bekapcsológombot, majd a 
készülék a következő 10 másodpercig folytatja a 

működést.  
 

2. Az alacsony teljesítményjelző:  

Ha az elemek lemerülnek, a képernyőn egy piros 
akkumulátor alakú ikon jelenik meg. Kérjük, cserélje ki 
az elemeket, ha ez az ikon megjelenik.  

 
Leírás:  
 

Alkalmas minden ajtóra: 38-110 
mm (1,50 "-4,33") vastag 
Bármilyen hordólyukhoz 
illeszkedik: 14-22 mm-es Érzékelő: 
0,3 megapixeles CMOS  
LCD képernyő: 2.6 "TFT  
Áramforrás: 2 AAA elem  
Méret: 110 (W) x59 (H) x14 (D) mm  
Súly: 100g



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Digitális  Ajtó  Kijelző  
Használati utasítás 
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Figyelem: 
1. Használat előtt olvassa el a használati utasítást.  
2.NE szerelje szét a fényképezőgépet vagy a főtestet.  
3. Óvatosan kezelje.  
4.Kapcsolja ki a digitális ajtó alját, vegye ki a tartólapot, és 
vegye le a műanyag fedelet, és készítse elő a telepítést.  

  
Akkumulátor: 
A használt elemeket megfelelően ártalmatlanítsa, NE temesse el vagy égesse 
el az elemeket, és tartsa távol gyermekektől.  Ne nyelje le.  NE töltse fel és ne 
szerelje szét az elemeket.  

A csomag tartalma: 
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Telepítés előtt:  
Mielőtt behelyezné a kukucskálót, győződjön meg róla, hogy 
telepítette az elemeket.  
Telepítés:  
1. Cserélje ki a meglévő kijelzőt, vagy fúrjon 14 mm-es lyukat 
az ajtón a szem szintjén. Helyezze a kamerát  be kívülről, és 
helyezze be az alátétet az objektív hátulja és az ajtó közé. 
Győződjön meg róla, hogy a nyíljel a kamera elején felfelé 
mutat (1. ábra)  
2. Szerelje fel a tartólemezt  az objektív vége fölé, majd 
csavarja be a reteszelőcsapot a kamera menetes részébe, és 
húzza meg (egy meghúzási szerszám van), ez fogja a lemezt 
az ajtóhoz. a lemez 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 digitális kijelzőt a rögzítőlemez tetején lévő konzol 
fölé, és rögzítse az ajtókilincs-tokot a reteszelőcsavarral (3. ábra).) 
 
 
 
 

 
 

FIG. 1 
 
 



 

 

①Digitális kijelző 
③2 AAA elemek 
⑤Alátét 
⑦Zárócső 

②Záró csavar  1 pc 
④Tartólemez 
⑥Kamera 
⑧Szorító eszköz 

 
 

 
FIG. 2 FIG. 4 


