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Structure

Σημαντικές οδηγίες
•• Η
 συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση.
•• Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε
παρακαλώ τις μπαταρίες.
•• Αφαιρέστε πάντα τις μπαταρίες πριν τον καθαρισμό. Η συσκευή πρέπει να
καθαρίζεται με ένα νωπό πανί, μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά.
•• Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υγρά.
•• Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με
τον πωλητή.

Τεχνικές προδιαγραφές

Εικόνες
Πλήκτρο ON
Κόκκινη λυχνία

Τροφοδότηση

2AAA Micro 1,5V (π.χ. LR03)

Οθόνη

3,2" TFT

Αισθητήρας εικόνας

CMOS

Γωνία θέασης

105°

Πάχος πόρτας

38 – 110 mm

Διαστάσεις

125 x 68 x 15 mm

4. Συνδέστε το καλώδιο με την υποδοχή στο πίσω μέρος της οθόνης. Στη
συνέχεια τοποθετήστε την οθόνη στην πλάκα τοποθέτησης και βιδώστε το
κάτω μέρος της σταθερά με τη βίδα ασφάλισης.

Θέση σε λειτουργία και αντικατάσταση μπαταριών
Όταν ανάβει η κόκκινη LED λυχνία κάτω από το πλήκτρο έναρξη, η μπαταρία
είναι χαμηλή. Παρακαλούμε αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
1. Σύρετε το κάλυμμα της μπαταρίας προς την πλευρά.
2. Τοποθετήστε 2 μπαταρίες, προσέξτε τη σωστή πολικότητα.
3. Κλείστε τη θήκη για τις μπαταρίες.

Βάρος (χωρίς μπαταρία) 100 g

Τοποθέτηση
1. Στο επίπεδο των ματιών ανοίξτε μια οπή στην πόρτα με διάμετρο 14 mm ή
χρησιμοποιείστε την υπάρχουσα οπή (ή μεγεθύνετε την υπάρχουσα).
2. Στο σπείρωμα της κάμερας τοποθετήστε την ροδέλα και περάστε το
σπείρωμα μέσα από την οπή της πόρτας. Προσέξτε να μην κάνετε ζημιά στο
καλώδιο και το σήμα στην κάμερα να δείχνει προς τα πάνω.

Εισαγωγή
Αγαπητέ πελάτη,
Ευχαριστούμε που επιλέξατε το Door eGuard της εταιρείας BURG-WÄCHTER. Το
Door eGuard είναι ένα σύστημα με κάμερα και έγχρωμη οθόνη με μπαταρία. Η
εγκατάσταση της συσκευής γίνεται εύκολα και στο χρήστη παρέχει σιγουριά ότι
μπορεί πάντα να δει ποιος στέκεται στην πόρτα χωρίς να παρατηρείται από άλλο
άτομο. Ρυθμιζόμενο ματάκι με εύκολη τοποθέτηση σε πόρτες πάχους 38 έως
110 mm.
Ο φακός της κάμερας μπορεί να καλύψει μια οπή στην πόρτα έως και 22 mm.
Με ένα φακό με μια μεγάλη γωνία θέασης μπορείτε επίσης να δείτε τα πρόσωπα
που κρύβονται κοντά στην πόρτα.

3. Σ
 τερεώστε την πλάκα τοποθέτησης στο εσωτερικό της πόρτας. Πρώτα
περάστε το καλώδιο μέσα από την οπή της πλάκας τοποθέτησης, στη
συνέχεια περάστε το καλώδιο μέσα από τη θήκη και βιδώστε τη θήκη στο
σπείρωμα της κάμερας με ένα ειδικό κλειδί.

Χειρισμός συσκευής
Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας, αμέσως εμφανίζεται για 10 δευτερόλεπτα η
εικόνα στην οθόνη. Στη συνέχεια, η συσκευή σβήνει αυτόματα.

Συλλογή συσκευής
Αγαπητέ πελάτη,
Βοηθήστε μας, παρακαλώ, στη μείωση του όγκου των αποβλήτων. Όταν έρθει
η στιγμή απόσυρσης αυτής της συσκευής, σκεφτείτε πόσα εξαρτήματα της
αποτελούνται από πολύτιμα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν. Μην πετάτε
τη συσκευή σε κοινούς κάδους απορριμμάτων, αλλά ενημερωθείτε για τα σημεία
συλλογής των ηλεκτρικών αποβλήτων από τις αρμόδιες αρχές του δήμου σας.
Το σύμβολο του κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει:
Απαγορεύεται η ρίψη των αποφορτισμένων μπαταριών στα οικιακά
απορρίμματα. Παρακαλούμε να επιστρέψετε τις μπαταρίες σε ένα
κατάστημα ή στο κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Η παράδοση
των μπαταριών είναι δωρεάν και προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Προσοχή: Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγείς εγκατάστασης
πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
Το ηλεκτρονικό ματάκι πόρτας αυξάνει την αίσθηση της ασφάλειας και
συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητα της ζωής σας.
Η BURG-WÄCHTER KG

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη δήλωση πιστότητας ΕΚ,
παρακαλώ, επικοινωνήστε με το info@burg.biz

Επιφυλάσσονται τυπογραφικά λάθη / λάθη εκτύπωσης και τεχνικές αλλαγές.
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