SCS 3760 vezeték nélküli video kaputelefon
Használati utasítása
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Az ön által vásárolt SCS 3760 típusú vezeték nélküli színes video kaputelefont tökéletes
megoldás rossz vagy megoldhatatlan kábelezés esetén, mert a kültéri és beltéri egység
között nincs szükség vezetékre a kommunikációhoz és a zárnyitáshoz.
Tudja fotó formájában rögzíteni ki kereste , amíg távol volt otthonától ez egy nagyon
hasznos és biztonságos funkció.
A termékre 2 év teljes körű garanciát vállalunk, amelyhez a vásárlást igazoló számla
bemutatása szükséges, mert ha ez nincs a garanciát nem tudjuk érvényesíteni.
Kérjük vegye figyelembe, hogy ez a termék vezeték nélküli technológiával (2,4GHz)
működik, ezért mint minden más termék esetében előfordulhat rendkívüli időjárás,
extrém körülmények esetén vételi probléma, hang hiba, stb….., de ezek csak
átmeneti zavarok lehetnek és a normál körülményekkel ezek helyre állhatnak.
Garancia: A termékre 2 év teljes körű garanciát vállalunk, amelyhez a vásárlást igazoló
számla bemutatása szükséges, hogy érvényesíteni tudjuk.
A garancia feltétele , hogy szakember telepítse a terméket, így biztosítva a hatótávolság
szakszerű megállapítását.
A hatótávolság nem megfelelő meghatározása, megváltozott körülmények, a frekvenciát
és a jelerősséget zavaró tényezőkre a garancia nem vonatkozik, csak és kizárólag a normál
működésre vonatkozik.
A garancia megállapítására mindenképpen szükséges az Urmet Hungaria Kft.
szakemberének a bevizsgálása és szakvéleménye ezért az intézése is náluk történik.
A kültéri egység IP védettsége csak szakszerű telepítés esetén garantáljuk.
Garanciavesztés: szakszerűtlen telepítés, a frekvenciát zavaró és befolyásoló külső
tényezők, külső fizikai behatás, rendkívüli időjárási körülmények, villámkár, gyáritól
eltérő alkatrész használata, a készülék bármilyen átalakítása, stb…

Jellemzők: - hordozható színes beltéri egység, 2,4” TFT kijelző
- kültéri védettsége: IP 55, falon kívüli, színes kamerával
- automata vagy direkt fotózási funkció, 50 kép tárolása
- 120 méter hatótávolság nyílt terepen, lakótérbe vagy beltéren
maximum 50 méter, de ha falak és fém található a kültéri és a
beltéri egység között ez a távolság akár az ötödére is csökkenhet.
- antenna használata esetén tud csak működőképes lenni a termék
- bővíthető még beltéri és kültéri egységgel a távolság és a körülmények
függvényében
- kitekintő funkció és zárnyitás (csak ha a kültéri be van táplálva 9-12V
- DC-vel, mert ez a funkció
elemmel történő használat esetén nem elérhető
- 4 - működési frekvencia: 2,400 GHz – 2,4835GHz
- betáplálás: beltéri 3 db tölthető AAA elem (tartozék),
-

-

a kültéri pedig 9-12V DC vagy 2 db Baby elem(nem tartozék)
zárnyitás esetén plusz tápegység szükséges (lásd: rajz)
működési hőmérséklet: - beltéri: -10°C-+40°C
- kültéri: -30°C-+40°C
akár 4 kaput is tud vezérelni zárnyitással

Tartozékok: - beltéri egység + asztali tartó+ kábel adapterrel (7,5 V, 300mA)
kültéri egység + doboz + antenna
3 db AAA tölthető akkumulátor
használati utasítások
csavarok

A termék használata

Az alábbi rajz segítségével kérjük üzemelje be a készüléket
Normál működésű zár használata esetén
használata esetén

Fordított működésű zár

Ha megfelelő teljesítményű tápot használ akkor egy tápról működtetheti a kültérit is
és a zárat is de akkor a zár is 12Vdc legyen. (Használjon tranziens szupresszort!)
Külön működtetés esetén lehet hagyományos 8-12 Vac zár és trafó.

A termék részletes beüzemelése és használata:
2 féle módon tudja használni a készüléket.
2 db Baby elemmel betáplálni, de ebben az esetben különböző funkciók nem lesznek
használhatóak. (Pl.: kitekintő funkció, zárnyitás, stb…)
A másik mód pedig, ha betápláljuk 9-12V DC feszültséggel,
ekkor minden funkció elérhető lesz.
Kérjük a megfelelő feszültségre és a polaritásra figyeljen!!!
A termék alapból összehangolt állapotban van, de ellenkező esetben
kérjük kövesse az újra összehangolás pont utasításait.
A beltéri egység használat függvényében rövid időn belül lemerülhet, ezért célszerű
az asztali tartóba visszahelyezni , ahol folyamatosan tud töltődni.
A töltöttségi szintet a képernyő bal felső sarkában lévő ikon segítségével folyamatosan
tudja követni. Első használat előtt célszerű a beltérit 12-16 órát tölteni.
A jelerőséget pedig a jobb felső sarokban látja.
A készülék jelenleg csak francia nyelvű menüvel elérhető!!!
Beüzemelés: Gombok funkciói lásd: termék használata ábra segítségével.
Célszerű az alap funkciókat beállítani a kívánt használatnak megfelelően.(dátum, stb..)
A képernyő a kímélő funkcióból (sötét), bármelyik gomb megnyomásával aktivizálódik.
Bal alsó sarokba a ’Menu’ felirat alatti gomb megnyomásával tud a készülék menüjébe
belépni. A jobb alsó sarokban van az ’Écran’ felirat, az alatt lévő gombbal tud normál
esetben kitekinteni becsengetés nélkül, illetve kitekintés vagy becsengetés esetén fotót
készíteni. (utolsó 50 db képet tárolja)
Menü felépítése és funkciói:
A ’Menu’ gomb megnyomásával tudunk belépni a menübe: Volume, Luminosité,
Date C heure, Son des touches, Régier capture, Galerie capture, Param. défaut,
Connexion,
A különböző menü pontokba a bal alsó sarokban található ’Sélec.’ alatti gomb
megnyomásával tud belépni, a kilépés pedig a ’Retour’ gomb.
Menü pontból a kilépés a ’Retour’ felirat alatti gomb megnyomásával.

Menü pontok:
1. Volume: Beszélgetési hangerő állítása balra csökken, jobbra nő
2. Luminosité: A képernyő fényerejének beállítása, balra sötétedik, jobbra világosodik.
3. Date C heure: Heure az időbeállítása (le-fel szám változik, jobb-bal tovább ugrik)
Date pedig a dátum beállítása.
4. Son des touches: A gombok hangjának a ki vagy bekapcsolása.
Marche a bekapcsolás, Arrét a kikapcsolás.
5. Régler capture: A fotózási funkció beállítása, hogy automatán vagy csak
gomb nyomásra fotózzon. Marche automatán, Arrét pedig csak gombnyomásra.
6. Galerie capture: Fotó galéria, képek megtekintése (idővel és dátummal) és törlése.
A kép bal alsó sarkában lévő Suppr. felirat alatti gomb megnyomásával tudja törölni,
de véletlen megnyomás miatt, azért rákérdez, hogy Non (nem) vagy Oui (igen).
7. Param. défaut: Gyári beállítás visszaállítása. Oui (igen, Non (nem).
8. Connexion: kapcsolódás beállítása

Funkciók:
Kapcsolat törlése: a bal felső gombot (-) és a zárnyitó gombot egyszerre nyomja meg
és tartsa lenyomva több, mint 5 másodpercig és kiírja, hogy Connexion suppr, ami
a kapcsolat törlését jelenti, így nincs kapcsolat a kültéri és az adott beltéri között.
Zárnyitási idő beállítása: a hívás felvevő és a zárnyitó gombot kell egyszerre megnyomni
és nyomva tartani több, mint 5 másodpercig, bal oldali szám, hogy melyik
zár (max. 4db), a jobb oldali pedig, hogy mennyi legyen a zárnyitás hossza, ami maximum
25 másodperc lehet. Jobb alsó sarokban lévő Enreg. megnyomásával tudjuk jóváhagyni.

Újra összehangolás: Ha esetleg szükséges a kültérit és a beltérit újra összehangolni
az alábbi lépések szükségesek: - Csengessen be és utána kérem nyomja meg a
kültéri egység hátulján található(a bekötési pontok matricája felett közvetlenül)
fekete gombot 2-3 másodpercig tartsa nyomva utána a 6 db fehér megvilágító
LED 12- szer fog villani és ez idő alatt szükséges a beltérin belépni a menübe,
kiválasztania ’Connexion’ pontot és a bal alsó sarokba található ’Sélec.’ felirat alatti
gombot kell megnyomni és a csatlakozás létre fog jönni. A képnek meg kell jelennie.

Több kültéri vezérlése egyszerre (több kapus mód):
Az összehangolás lépései szerint csengessem be a kívánt kültérin és a hátulján található
fekete gombot tartsa nyomva 2-3 másodpercig és utána elkezd villogni a 6 db LED,
majd a beltérin lépjen be a Connexion menü pontba és nyomja meg a Sélec felirat alatti
gombot, ekkor a kép meg fog jelenni. Ugyanezeket a lépéseket tegye meg a többi
kültéri esetében. Maximum 4 kültérit tud vezérelni és mindig azt a kültérinek a zárját
tudja nyitni, amelyiknél éppen becsengettek.
A kitekintő funkció gomb megnyomása esetén megjelenik a 2 kapu ikonja:
1# Écran és 2# Écran = 2 kapu esetén. Ekkor a Sélec. felirat alatti gomb
megnyomásával tudjuk kiválasztani, hogy melyik kültérin szeretnénk kitekinteni.
Kitekintés közben a hívás felvevő gomb megnyomása után tudunk zárat nyitni!
Figyelem: Zárnyitáshoz szükséges a zárnak megfelelő feszültségű tápegység

