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Viktige anvisninger

•  Innretningen er beregnet utelukkende for innendørs bruk.
• Hvis innretningen ikke brukes over lengre tid, vennligst ta ut batteriene
•  Fjern alltid batteriene før rengjøring. Innretningen bør rengjøres med en

fuktig klut, det må ikke brukes rengjøringsmidler.
• Ikke utsett enheten for væske
• Har du spørsmål eller problemer, ta kontakt med din forhandler.

Tekniske data

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

Monitor 3,2" TFT

Bildesensor CMOS

Synsvinkel 105°

Dørtykkelsen 38 – 110 mm

Mål 125 x 68 x 15 mm

Vekt (uten batterier) 100 g

Montering

1.  Bor i øyehøyde et hull i døren med en diameter på 14 mm, ev. bruk det
eksisterende hullet (eller utvid det).

2.  Tre et underlag på gjenget til kameraet og tre gjenget utefra gjennom
hullet i døren. Pass på, at du ikke skader kabelen og at merket på
kameraet pekte oppover.

 
 
 

3.  Fest holdeplaten på innsiden av døren, trekk først kabelen gjennom
hullet på holdeplate. Trekk deretter kabelen gjennom hylsen, fest hylsen
ved hjelp av skiftenøkkel til gjenger på kameraet.

Structure

Avbildning

  On -tast
 Rød lysdiode

Innføring

Kjære kunder,
mange takk, for at dere har bestemt dere for produktet Door eGuard, 
produsert i selskapet BuRG-WäCHTeR. Door eGuard er et system med 
et kamera og en fargeskjerm drevet med batteri. Innretningen er svært 
enkel å installere og gir brukeren en trygghet i at han vil være i stand 
til å observere hendelser på dørstokken uten selv å bli observert. Takket 
være det store innstillingsomfanget kan dørkikkehullet brukes på alle 
standarddør med en tykkelse fra 38 til 110 mm. Kameralinse kan omfatte 
et hull i døren fram til 22 mm. Takket være objektiv med en stor bildevinkel 
kan man se også personer , som er skjult i nærheten av døren. 

Viktig: Før du starter selve monteringen, les vennligst nøye 
gjennom hele bruksanvisningen.

Det elektroniske dørkikkhullet øker deres følelse av trygghet og forbedrer 
derved livskvaliteten deres.
Deres BuRG-WäCHTeR KG

4.  Kople kabelen til konnektoren på baksiden av skjermen. Fest så skjermen
på holdeplaten og skru den så fest nedenfra ved hjelp av låseskruen.

Setting i drift og skifte av batterier 

Om den røde LeD dioden under bryteren lyser, symboliserer det lav 
batterispenning. Vennligst skift batteriene.
1.  Skyv batteridekselet til siden.
2.  Legg inn 2 mikrobaterier, pass på riktig polaritet.
3.  Lukk batterikammeret igjen.

Betjening

Trykk på PÅ-knappen, bildet vil straks i 10 sekunder vises på skjermen. 
Deretter kommer innretningen automatisk til å slå seg av igjen.  

Fjerning av innretningen

Ærede kunder, 
Hjelp oss, vennligst, med å redusere avfallsmengden. Hvis dere har tenkt 
å gjøre dere av med denne innretningen, vennligst tenk på at mange 
komponenter er laget av verdifulle materialer som kan gjenvinnes. Kast 
derfor ikke innretningen i vanlig søppel, men informer dere på de relevante 
stedene i kommunen om innsamlingssteder for elektronisk avfall.

Denne avfallsdunken betyr: 
Brukte batterier og akkumulatorer skal ikke kastes som 
husholdningsavfall. Vennligst lever batterier / akkumulatorer 
i butikkene eller på kommunens innsamlingssteder. 
Innlevering er gratis og er fastsatt ved lov.

Med forbehold om trykk- eller satsfeil og tekniske endringer.

Har du spørsmål som vedrører EUs erklæring om konformitet, 
vennligst henvend deg til info@burg.biz


