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Elektronska lina za vrata
sl  Navodilo za uporabo
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Pomembna navodila

 •  Aparat je namenjen izključno za uporabo zaprtih prostorih.
 • V kolikor ga dalj časa ne uporabljate, vzemite prosim baterije ven.
 •  Baterijo odstranite vedno pred čiščenjem. Napravo čistite z vlažno krpo,  

saj se ne smejo uporabljati nobena čistilna sredstva.
 • V napravo ne sme prodreti nobena tekočina.
 • Za dodatna vprašanja ali težave se prosim posvetujte s svojim prodajalcem. 

Tehnični podatki

Električni parametri 2AAA Micro 1,5V (npr. LR03)

Monitor 3,2" TFT

Senzor slike CMOS

Zorni kot 105°

Debelina vrat 38 – 110 mm

Dimenzije 125 x 68 x 15 mm

Teža (brez baterij) 100 g

Montaža

1.  V višini oči izvrtajte v vrata odprtino premera 14 mm ali lečo vstavite 
v obstoječo odprtino, ki jo lahko tudi razširite).

2.  Na navoj kamere namestite podložek in od zunaj napeljite navoj v vratih.  
Pri tem pazite, da ne poškodujete kabla in da bo oznaka na kameri obrnjena 
navzgor. 

 
 
 
 
 

3.  Pritrdite ploščo na notranji strani vrat, najprej povlecite skozi odprtino na 
prislonski plošči kabel. Nato kabel povlecite skozi ohišje, ki ga privijte s 
pomočjo pritrdilnega ključa na navoj kamere.

Struktura

Slike

  Gumb ON / OFF
 Rdeča LED

Uvod

Spoštovane stranke,
zahvaljujemo se Vam, ker ste pokazali zaupanje v izdelek Door eGuard, ki ga je 
izdelala družba BURG-WÄCHTER. Door eGuard je sistem s kamero in barvnim 
zaslonom na baterije. Naprava služi za zelo enostavno namestitev in uporabniku 
omogoča, da nadzira dogajanje pred vrati, ne da bi ga pri tem kdo opazil. 
Zahvaljujoč svoji razsežnosti nastavitve je nadzorni sistem uporaben za vsa vrata  
debeline od 38 do 110 mm. Leča kamere lahko pokrije odprtino v vratih do  
22 mm. Zahvaljujoč leči z večjim zornim kotom lahko nadzirate tudi osebe, ki se 
skrivajo v bližini vrat.

Pomembno: Pred montažo natančno preberite cela navodila za uporabo.

Električni nadzorni sistem povečuje varnost in izboljšuje kakovost vašega 
življenja.
Vaš BURG-WÄCHTER KG

4.  Kabel povežite s konektorjem na zadnji strani monitorja. Monitor namestite  
na nosilno ploščo in jo od spodaj trdno privijte s pomočjo vijaka. 

 

Uvedba v pogon in zamenjava baterij

Ko se prižge LED dioda pod gumbom za vklop, prikaže nizko napetost baterije. 
Baterijo zamenjajte z novo.
1.  Pokrov prostora za baterije premaknite na stran.
2.  Vstavite 2 mikrobateriji in pazite na njihovo polarnost.
3.  Pokrov baterije ponovno zaprite.

 
 
 
 
 
 

Način uporabe

Pritisnite na gumb za vklop, slika se bo takoj pojavila na zaslonu za 10 sekund. 
Nato se naprava ponovno samodejno izklopi. 

Odstranjevanje naprave

Spoštovane stranke,
pomagajte nam prosim zniževati količine odpadkov. V kolikor imate namen 
odstraniti napravo ne pozabite, da je sestavljena iz dragocenih materialov, ki 
jih je mogoče uporabiti ponovno v reciklaži. Ne mečite naprave med običajne 
gospodinjske odpadke, pač pa se posvetujte na ustreznih mestih ali na 
odlagališču električnih odpadkov.

Simbol posode za odpadke pomeni:  
Baterije so prazne – ne mečite jih med domače odpadke. Baterije/
akumulatorje prosim oddajte v trgovino ali v surovino. Oddate 
brezplačno, saj je to določeno z zakonom. 

Napake v tisku in tipografiji ter tehnične spremembe pridržane.


