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Vigtige informationer

•  Udstyret er udelukkende beregnet til indendørs brug.
• Hvis udstyret ikke skal bruges i længere tid bør batterierne tages ud.
•  Batterierne fjernes før rengøring. Udstyret må kun rengøres med en

fugtig klud, andre rengøringsmidler må ikke bruges.
• Væsker må ikke trænge ind i udstyret.
• Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte din forhandler.

Tekniske data

Strømforsyning 2AAA Micro 1,5V (f.eks. LR03)

Monitor 3,2" TFT

Billedsensor CMOS

Synsvinkel 105°

Dørtykkelse 38 – 110 mm

Dimensioner 125 x 68 x 15 mm

Vægt
(uden batterier)

100 g

Montage

1.  I øjenhøjde bores et hul på 14 mm i diameter i døren, eller du kan bruge
et eksisterende hul (evt. opbores).

2.  Skub underlagsskiven over kameragevindet og stik denne gennem
dørhullet udefra. Pas på at kablet ikke beskadiges,
og at kameramarkeringen vender opad.

 
 
 

3.  Anbring monteringspladen på dørens inderside og træk derefter kablet
gennem hullet i pladen. Træk derefter kablet gennem hylsen og skru
denne fast på kameragevindet med den medfølgende skruenøgle.

Struktur

Afbildning

  On-knap
 Rødt LED-lys

Indføring

Kære kunde,
Tak fordi du har valgt Door eGuard fra firmaet BURG-WÄCHTER. Door 
eGuard er et batteridrevet system med kamera og farveskærm, som nemt 
installeres og giver brugeren sikkerhed for at observere hændelser uden 
for entrédøren uden selv at blive bemærket. Med sin store fleksibilitet 
kan dørspionen anvendes med alle almindeligt forekommende døre med 
en tykkelse på 38 til 110 mm. Kameraoptikken kan dække eksisterende 
huller i døren på op til 22 mm. Med kameraoptikkens store synsvinkel kan 
personer der skjuler sig i nærheden af døren blive opdaget.

Vigtigt: Læs venligst hele brugsvejledningen inden montering 
påbegyndes.

Vi ønsker held og lykke med bedre sikkerhed og livskvalitet med din 
elektroniske dørspion.
BURG-WÄCHTER KG

4.  Tilslut kablet til stikket på bagsiden af monitoren. Anbring monitoren
på monteringspladen og skru den fast nedefra med låseskruen.

Ibrugtagning og batteriskift

Hvis den røde LED under afbryderen lyser er batteriniveauet lavt. 
Skift batterierne.
1.  Skub batteriholderdækslet til side.
2.  Sæt 2 micro-batterier i holderen med korrekt polaritet.
3.  Luk batteriholderen igen.

Betjening

Tryk på afbryderen, og der vises umiddelbart et billede på monitoren i 10 s. 
Derefter slukker udstyret automatisk igen. 

Bortskaffelse af udstyret

Kære kunde,
Hjælp os med at begrænse affald. Hvis du på et tidspunkt ønsker at 
skille dig af med udstyret, bedes du tænke på, at mange af materialerne 
i dette udstyr er meget værdifulde og kan genanvendes. Smid derfor 
ikke udstyret i skraldespanden, men aflever det på genbrugspladsen som 
elektronikaffald i henhold til de offentlige regulativer.

Skraldespanden betyder: 
Tomme batterier eller akkumulatorer må ikke bortskaffes  
som husholdningsaffald. Aflevér venligst batterier eller 
akkumulatorer til forretningerne eller på genbrugspladsen. 
Returnering er gratis og lovbestemt.

Forbehold for trykfejl og tekniske ændringer.

For eventuelle spørgsmål vedrørende vores EU-
overensstemmelseserklæring, bedes du henvende dig på  
info@burg.biz


