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Yapısı

Önemli bilgiler
•• C
 ihaz sadece iç mekânlarda kullanılmak için öngörülmüştür.
•• Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa lütfen pilleri çıkartınız.
•• Temizlemeden önce pilleri çıkartınız. Cihazı sadece nemli bir bezle siliniz,
başka temizlik maddeleri kullanmayınız.
•• Cihazın içine sıvı girmemelidir.
•• Sorularınız veya sorunlarınız olduğunda lütfen bayinize başvurunuz.

4. K abloyu monitörün arka tarafındaki prize takınız. Sonra monitörü tespit
plakasının üzerine oturtunuz ve sabitleme vidası ile alttan sabitleyiniz.

Teknik Veriler
Akım beslemesi

Resimler
 N / OFF tuşu
O
Kırmızı LED

2AAA Micro 1,5V (örneğin LR03)

Monitör

3,2" TFT

Resim sensörü

CMOS

Görüş açısı

105°

Kapı kalınlıkları

38 – 110 mm

Ölçüler

125 x 68 x 15 mm

Ağırlık (pilsiz)

100 g

İşletmeye alma ve pil değiştirme
Açma tuşunun altında bulunan kırmızı LED‘lerin yanması gerilimin düşük
olduğuna işaret eder. Bu durumda lütfen pilleri değiştiriniz.
1. Pil gözünün kapağını yana itiniz.
2. 2 adet mikro pili kutupları doğru olmak kaydı ile yerleştiriniz.
3. Pil gözünü tekrar kapatınız.

Montaj
1. Kapınıza göz hizasında 14 mm çapında bir delik deliniz veya mevcut olan
deliği kullanınız (veya mevcut olanı genişletiniz).
2. Yassı rondelayı kamera dişlisine takınız ve bunu dışarıdan kapıdaki deliğin içine
sürünüz. Bu sırada kablonun hasara uğramamasına ve kameradaki işaretin
yukarı bakmasına dikkat ediniz.

Cihazın bertaraf edilmesi
Sayın Müşterimiz,
lütfen atık oluşumunu önlemekte yardımcı olunuz. Bu cihazı bertaraf etmeyi
düşündüğünüzde, cihazın pek çok bileşeninin geri dönüşüme uygun değerli
materyalden oluştuğunu düşününüz. Cihazı lütfen ev çöpüne atmayınız,
belediyenizin yetkili yerinden elektro atıkları toplama yerinin neresi olduğunu
öğreniniz.

Giriş
Sayın Müşterimiz,
BURG-WÄCHTER firmasının Door eGuard ürününü satın aldığınız için teşekkür
ederiz. Door eGuard, pille çalışan, kameraya ve renkli ekrana sahip, kolay
kurulabilen ve kullanıcıya konutunun kapısı dışında olanları kendisi izlenmeden
gözlemleme olanağını veren bir sistemdir. Geniş ayar aralığı ile kapı gözetleme
sistemi, 38 ila 110 mm kalınlığındaki tüm piyasa malı kapılarda kullanılabilir.
Kameranın optiği kapıda mevcut 22 mm kalınlığa kadar delikleri kapatabilir.
Geniş görüş açısına sahip kamera optiği ile kapının yakınında saklanmış kişiler
bile algılanabilir.

Kullanma
Açma tuşuna basınız, monitörde resim hemen 10 sn süreyle belirir. Bundan sonra
cihaz otomatik olarak tekrar kapanır.

3.	Tespit plakasını kapının iç tarafına sabitlemeden önce kabloyu tespit
plakasının deliğinden geçiriniz. Bundan sonra kabloyu burçtan geçiriniz ve
burcu birlikte verilen özel anahtarla kameranın dişlisi üzerinde sıkınız.

Çöp konteynerinin anlamı:
Boşalmış piller veya bataryalar ev çöpüne atılmamalıdır.
Lütfen pilleri/bataryaları satın aldığınız yerlere veya belediyelerin
geri dönüşüm tesislerine veriniz. Geri verme bedelsizdir ve yasal
olarak zorunludur.

Önemli: montaja başlamadan önce lütfen tüm kullanma
kılavuzunu okuyunuz.
Elektronik kapı gözetleme sisteminizle size güvenlik ve yaşam kalitesi diliyoruz.
BURG-WÄCHTER KG

Baskı ve dizgi hataları ve teknik değişiklik yapma haklarımız saklıdır.
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