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Structure

Belangrijke tips

Inbedrijfname en batterij vervangen

• H
 et apparaat is uitsluitend geschikt voor binnenshuis gebruik.
• Als de apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt,
verwijdert u a. u. b. de batterijen.
• Verwijder de batterijen voor reiniging. Reinig het apparaat
uitsluitend met een vochtige doek, andere reinigingsmiddelen mogen
niet worden gebruikt.
• Vloeistoffen mogen niet in het apparaat dringen.
• Bij eventuele vragen of problemen wendt u zich tot uw verkoper.

Het oplichten van de rode LED onder de inschakeltoets symboliseert
een lage batterijspanning. Vervang de batterijen.
1. 	Schuif het batterijvakdeksel opzij
2.	Plaats de 2 micro-batterijen overeenkomstig de verpoling
in het batterijvak.
3.	Sluit het batterijvak opnieuw.

Technische gegevens

Afbeelding
ON -toets
rode LED

Stroomvoorziening

2 AAA Micro 1,5 V (vb. LR03)

Monitor

3,2" TFT

Beeldsensor

CMOS

Gezichtshoek

105°

Deursterkte

38  – 110 mm

Afmetingen

125 x 68 x 15 mm

Gewicht
(zonder batterijen)

100 g

Montage
1. Boor op ooghoogte een gat van 14 mm diameter in uw deur, resp.
gebruik het reeds aanwezige (evt. te boren) gat.

Inleiding
Geachte klant,
van harte bedankt dat u voor de Door eGuard van BURG-WÄCHTER hebt
gekozen. Bij de Door eGuard gaat het om een batterijaangedreven systeem
met camera en kleurenscherm dat eenvoudig is om te installeren en de
gebruiker de veiligheid geeft, om handelingen aan de buitenkant van de
huisdeur te kunnen zien zonder daarbij zelf te worden gezien. Met zijn grote
instelbereik is de deurspion bij alle traditionele deuren met een deursterkte
van 38 tot 110 mm inzetbaar. De cameralens kan aanwezige gaten tot
22 mm in de deur afdekken. Door een cameralens met grote gezichtshoek
kunnen ook verborgen personen in de buurt van de deur worden herkend.
Belangrijk: Lees de volledige gebruiksaanwijzing voor u
met de montage begint.

2. Schuif de sluitring op de cameraschroefdraad en steek deze van
buitenaf door het gat in de deur. Let op dat u de kabel niet beschadigt
en de markering aan de camera naar boven wijst.

3.	Bevestig de houderplaat aan de binnenzijde van de deur door eerst
de kabel door het boorgat van de houderplaat te trekken. Trek daarna
de kabel ook door de huls en schroef deze met de bijgevoegde sleutel
op de cameraschroefdraad.

Bediening
Druk op de inschakelknop, het beeld verschijnt onmiddellijk gedurende 10 s.
op de monitor. Daarna schakelt het apparaat zich automatisch opnieuw uit.

Verwijdering van het apparaat
Geachte klant,
help ons om afval te vermijden. Als u op een bepaald moment van plan
bent om dit apparaat weg te gooien, denk er dan aan dat veel onderdelen
van dit apparaat uit waardevolle materialen bestaan, die kunnen worden
gerecycleerd. Gooi het apparaat nooit in de vuilnisbak, maar vraag om
informatie bij de bevoegde instantie in uw gemeente over verzamelplaatsen
voor elektronisch afval.
De vuilnisbak betekent:
Ontladen batterijen of accu‘s mogen niet
met het huishoudelijk afval worden weggegooid.
Geef de batterijen/accu‘s in de winkel of op een
recyclagepark van de gemeente af. De teruggave
is gratis en wettelijk voorgeschreven.

Wend u zich in het geval van vragen met betrekking tot
EU-onformiteitsverklaringen tot info@burg.biz.

4.	Verbind de kabel met de stekker aan de achterzijde van de monitor.
Plaats de monitor dan op de houderplaat en schroef deze met de
afsluitdop van onderaf vast.

Wij wensen u veel veiligheid en levenskwaliteit met uw
elektronische deurspion.
Burg-Wächter KG

Onder voorbehoud van druk- en zetfouten en technische wijzigingen.
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