
Elektroniskt dörröga
inspelningsbar
Bruksanvisning



Följande rättigheter är reserverade

Eventuella ändringar utan föregående medgivande från leverantör 
som gjorts på antingen funktionalitet eller utseende av denna 
produkt upphäver garantin.

Användning av denna produkt i alla miljöer eller på annat sätt
än vad som anges här kan upphäva garantin.

•  Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder vår 
produkt.

•  Försök aldrig att reparera eller modifiera denna produkt eller 
dess tillbehör själv, för att undvika skador och inte upphäva 
garantin.

• Olyckshändelser så som blixtnedslag eller felaktig användning 
kan orsaka minnesförlust på SD-kortet. Att spara kopior av 
foton och filmer rekommenderas. Vi ansvarar inte för förlust  
av data.

•  Använd inga kemikalier för att rengöra denna produkt, så  
som alkohol eller tinner.

•  Byt batterierna strax efter att batteriindikatorn indikerar, för att  
undvika eventuella skador på produkten som skulle kunna 
orsakas av urladdade batterier.



1  LCD-skärm

2  4 AA-batterier

3  Kamera

4  1 fästskruv

5  Fästplatta

6  Låshylsa

7  Åtdragningsverktyg
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Innehåll i förpackning



DOOR

Monteringsanvisning

•  Ersätt befintligt dörröga eller borra ett 14 mm hål i dörren på 
önskad höjd, sätt i kameran utifrån. Kontrollera att brickan 
monteras mellan kameran och dörren.  
Säkerställ att ringknappen är längst ner och justera så att 
kameran är vinkelrät (fig 1).

•  Dra av filmen från klistermärket på fästplattan och montera den 
över hålet på dörrens insida och skruva åt. Detta kommer att 
hålla plattan till dörren. Se till att pilen på plattan pekar uppåt 
(fig 2).

• Kabeln skall vara helt ansluten på baksidan av skärmen.  
Överflödig kabel bör försiktigt placeras i försänkningen på 
baksidan av skärmen.

• Häng skärmen över fästet på toppen av plattan och säkra med 
en liten skruv genom hålet i botten på skärmen. (fig 3)

1 Häng på skärmen

2 Skruva i skruven
Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4



Installation och byte av batterier

Installation

•  Dra locket uppåt och öppna utåt som visas i bilderna ovan. 

•  Sätt in batterierna enligt ”+” och ”-” tecken på locket.

• Gör de omvända stegen i 1. för att stänga locket.

Varning

•  Var försiktig när du öppnar och stänger locket för att  
undvika att skada locket.

•  Tryck inte locket i motsatt riktning när du öppnar för undvika 
skador på locket.

•  När svagt batteri indikerar ska du byta batterier direkt för att 
undvika skador på produkten om batterier dräneras och läcker.

Observera

Batteriikonen visar energisparläge. När strömmen minskar så 
minskar staplarna i batteriikonen. Men för vissa batterier eller 
laddningsbara batterier kan ikonen vara instabil, vilket är normalt.

När batterierna tar slut, kommer denna ikon vara tom, vilket
indikerar att du ska byta batterier. Följande typer av batterier kan 
användas i denna produkt: AA, LR6 1.5V alkaliska batteri. Alla 
förbrukade batterier ska kasseras enligt lokala miljöskyddsregler 
och förordningar.
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Handhavande instruktion
Beskrivning av delar

Knapparnas funktion

1

2

3

4

5

6

Framsidan av skärmen

1 Uppåt

2 Nedåt

3 Meny

4  Vänster

5 Höger

6  Av/på-knapp

Se separat instruktion för mer information.



Dörröga framifrån Dörröga från sidan

1  Kameralins 2  Ringklocka 3  Kabel
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Kamera – beskrivning av delar

Baksidan av skärmen

 

7  Slot för Micro SD kort 8  Kontakt för kabel
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Beskrivning av meny
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Ikon Funktion

1  Inställt kamera läge

TF

Fotoläge 

TF

Videoläge

TF

 Uppspelningsläge

2  Micro SD kort ikon

TF

Denna ikon visar att Micro SD-kort är inkopplat och  
accepterat av systemet

3  Inställt ringklockeläge
TF

Denna ikon visar att normal ringklocka är aktivTF

Denna ikon visar att ”Stör ej” läge är aktivt

4  Bildminne Max 99999 bilder lagras (beror på storlek på micro-SD-kort)

5  Batterinivå

TF

Fullt batteri

TF

70% av batteri kvar

TF

40% av batteri kvar

TF

Batteri slut

6  Datum Visar aktuellt datum



Minneskortinstallation

Sätt in minneskortet innan du sätter i batterierna.

Innan du sätter in minneskortet, kontrollera att den markerade sidan 
är mot framsidan. När du hör ett klick är kortet låst och korrekt insatt.
Denna produkt kan ta max. 8GB Micro SD-minneskort.

För att ta bort minneskortet: Tryck in kortet och det kommer ut till
cirka en tredjedel varvid du kan ta bort ur det.

Denna produkt stöder ”hot plugging”.

Systemtid och datuminställning

Ställ in systemets datum och tid när du har installerat batterierna.
Tryck menyknappen, flytta valknappen till ”date setting” och tryck 
på menyknappen för att komma in.

Välj ”setting the date” tangenten, tryck på menyknappen för att 
komma in och använda ”pil vänster – pil höger” för att välja den 
siffra som ska ställas in och använda ”pil upp – pil ned” för att 
ställa in siffran.

Om du vill lägga till datum och tid på bilderna, kan du välja  
”time and date display” till ON, annars välj OFF.



Automatisk avstängning – inställning

Denna produkt har användardefinierade inställningar för  
automatisk avstängning.

Om du behöver ändra standardinställningen, tryck  
”menu”- knappen och välj sedan ”auto-power off” och tryck på  
”meny”- knappen igen för att komma in.

Det finns 4 alternativ att välja i denna meny: 10S/20S/30S/OFF. 
20S är standardläget, vilket är det bästa alternativet för att 
balansera strömförbrukning och bekvämlighet.

OFF är för laboratorietest och för kunder med särskilda behov. 
Varning: I detta läge kommer skärmen att stå på tills manuellt 
läge är avstängd. Om den inte är avstängd, kommer batterierna 
snabbt att dras ur.

Foto eller bild av besökare

När besökare trycker på ringklockan på utsidan ringer det på 
insidan. Samtidigt kommer skärmen på insidan av dörren att 
aktiveras automatiskt och visa bild från utsidan i 20 sekunder 
(om inte annan tid valts). 

När ringklockan trycks in kommer kameran automatiskt ta ett 
foto av besökaren och fotot blir lagrat i micro SD-kortet.

Visa bild från utsidan

Vid tryck på strömbrytaren, kommer en bild av utsidan visas på
skärmen. Skärmen stängs automatiskt av efter 20 sekunder  
(om inte annan tid valts).

När du har slagit på produkten genom att trycka på strömbrytaren 
kan du trycka igen för att stänga av.



Ta foto eller video

Samtidigt som du tittar på utsidan kan du ta bild eller video med 
denna produkt.

När skärmen är på trycker du ”  ” för att ta en bild.
För att ta ett videoklipp trycker du ”  ”  tills ikon för videokamera 
visas på skärmen och sedan trycker du ”  ” för att ta en video. 
Trycker du ”  ” igen avslutas inspelningen. 
Inget ljud spelas in.

Uppspelning av bild och video

De lagrade bilderna och videofilmerna kan spelas upp och kan 
också tas bort eller redigeras.

När skärmen är på, tryck på ”  ” tills xx visas, vilket indikerar att 
reprisläget är på.

Markera bilden eller videon du vill spela med ”   ”-knappen.
Om du vill ta bort bilder eller videoklipp, välj denna och tryck 
sedan på menyknappen för att redigera.

Övriga inställningar

Flera språk finns tillgängliga på språkinställningen. Elnätets 
frekvensen skiljer sig i olika länder och områden. För att uppnå 
bästa resultat bör du ändra dina inställningar enligt lokala elnätet 
frekvens.

Referenser: Spänning mellan 100-120V motsvarar inställning 
60 Hz (USA, Japan, etc.) Spänning mellan 220-240V motsvarar 
inställning 50Hz (Europa, etc.)

Användarna kan ställa in typ och volym på ringklockan.
Välj ”door bell setting”, tryck på menyknappen för att komma in, 
och tryck på ”Upp”-knappen för att välja melodi.

Välj ”High”-läge för att maximera volymen.
Välj ”Low”-läge för att sänka volymen till 70% av max.
Välj ”OFF” för att stänga av dörrklockan till ”stör ej läge”.
 



Kamera (Video) ON / OFF

Vissa länder och områden har strikta regler att ingen tillåts
ta bilder eller videoklipp på andra människor utan tillstånd, så 
att användarna kan välja ON / OFF i kameran (video).
Tryck på menyknappen för att komma in i ”camera”-menyn.  
När läget är ”ON”, tas automatiskt en bild när ringklockan 
trycks in. Användare kan också använda ”  ” för att ta bilder 
eller video.

När läget är ”AV” tas inga bilder eller video.

Övriga funktioner 

Om du vill formatera minneskortet, välj detta alternativ. Detta 
kan inte ångras utan när processen är klar är all data på  
minneskortet borta.

Denna produkt har en infraröd funktion, vilket gör det möjligt för 
användaren att se bilder på natten eller i mörker. Alla bilder som 
visas på skärmen är då svartvita, vilket är normalt.

Bilder lagras i JPEG-format och videoklipp i MP4-format. 
Användarna kan skanna och redigera dessa bilder och videor i 
Windows PC.

Om du väljer alternativet ”Fabriksåterställning”, kommer alla 
inställningar att återställas till det ursprungliga tillståndet.  
Alla användarinställningar kommer att raderas. Var försiktig.

Specifikationer

Dörrtjocklek: 40-70 mm
Hylsans diameter: 14-26 mm
Kamera: 0,3 megapixel
LCD-skärm: 3,5” TFT
Drift: 4 AA-batterier
Minneskort: Micro SD-kort (TF), max 8GB

Fotovolym för 1GB: 15000pc (labbtillstånd, 
den verkliga volymen kan skilja under olika 
förhållanden)
Antagen våglängd: 940 nm
Storlek: 135 (L) x 86 (B) x 25 (T) mm
Vikt: 310 g


