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Indicaţii importante

 •  Aparatul este destinat în exclusivitate pentru utilizare în interior.
 • Dacă aparatul nu este utilizat timp mai îndelungat, scoateţi, vă rog, bateriile.
 •  Înlăturaţi întotdeauna bateriiile înainte de curăţare. Cărăţaţi aparatul cu cârpă 

umedă, nu folosiţi nici un fel de detergenţi.
 • Trebuie evitată pătrunderea lichidelor în aparat.
 •  În cazul oricăror întrebări ori nelămuriri contactaţi, vă rog, distribuitorul.

Parametri tehnici

Alimentarea 2AAA Micro 1,5V (de ex. LR03)

Ecran 3,2" TFT

Senzor de imagine CMOS

Grosimea uşii 38 – 110 mm

Unghi de vizualizare 105°

Dimensiuni 125 x 68 x 15 mm

Greutatea (fără baterii) 100 g

Montajul

1.  La nivelul ochilor executaţi în uşă un orificiu cu diametrul de 14 mm eventual 
folosiţi orificiul existent (evet. îl lărgiţi).

2.  Pe filetul camerei aplicaţi garnitura şi treceţi din exterior filetul prin orificiul 
din uşă. Aveţi grijă să nu deterioraţi cablul iar indicaţia de pe cameră să fie 
orientată în sus. 

 
 
 

3.    Fixaţi placa de susţinere pe partea interioară a uşii, mai întâi treceţi cablul 
prin orificiul din placa de susţinere. Apoi treceţi cablul prin carcasă, carcasa o 
înşurubaţi cu ajutorul cheii de strângere pe filetul camerei.

Structure

Imagine

  Butonului ON   
Diodă roşie

Introducere

Stimaţi clienţi,
mulţumim mult că v-aţi decis pentru produsul Door eGuard fabricat în 
societatea BURG-WÄCHTER. Door eGuard este un sistem cu cameră de luat 
vederi şi ecran color pe baterii. Aparatul este uşor de instalat şi utilizatorului îi 
oferă siguranţa, că va putea să observe ce se întâmplă în faţa uşii de intrare, fără 
a fi el însuşi observat. Datorită gamei largi de posibilităţi vizorul se poate utiliza 
pentru toate uşile curente cu grosimea de la 38 la 110 mm.
Obiectivul camerei reuşeşte să acopere orificiul în uşă de până la 22 mm. 
Datorită obiectivului cu unghi mare de vizualizare este posibilă chiar şi urmărirea 
persoanei ascunse în apropierea uşii. 

Important: Înaintea începerii montajului, vă rog, să citiţi în întregime şi 
cu atenţie instrucţiunile de utilizare.

Vizorul electronic întăreşte senzaţia dumneavoastră de securitate şi 
îmbunătăţeşte astfel calitatea vieţii dumneavoastră.
Al dumneavoastră BURG-WÄCHTER KG

4.  Racordaţi cablul la conectorul din partea din spate a ecranului. Ataşaţi apoi 
ecranul la placa de susţinere şi din partea de jos îl înşurubaţi bine cu ajutorul 
şurubului de închidere. 

Punerea în funcţiune şi înlocuirea bateriilor 

Aprinderea diodei LED roşii sub butonul de pornire indică tensiunea scăzută din 
baterie. Înlocuiţi, vă rog, bateriile.
1. Glisaţi lateral capacul locaşului bateriilor. 
2. Introduceţi 2 microbaterii, respectaţi polaritatea corectă.
3. Închideţi locaşul bateriilor.

Comanda

Apăsaţi butonul de pornire, imaginea apare pe 10 secunde pe ecran.  
Apoi aparatul se opreşte automat. 

Lichidarea aparatului

Stimaţi clienţi,
ajutaţi-ne, vă rog, să reducem cantitatea de deşeuri. Dacă aveţi intenţia 
să lichidaţi acest aparat, gândiţi-vă, vă rog, la faptul că întreaga gamă de 
componente este fabricată din materiale preţioase, care se pot recicla. Nu 
aruncaţi, de aceea, aparatul la deşeuri menajere curente, informaţi-vă la organele 
locale competente în privinţa punctelor de colectare a deşeurilor electro.

Acest tomberon indică: 
Este interzisă lichidarea bateriilor uzate ori a acumulatoarelor ca 
deşeuri menajere. Predaţi, vă rog, bateriile/acumulatoarele la 
magazine ori punctele de colectare din localităţi. Predarea se face 
gratuit şi este stabilită prin lege.

Greşeli de tipar / cules şi modificări tehnice rezervate.

Dacă aveți orice întrebări privind declarația de conformitate CE vă 
rog adresați-vă la info@burg.biz


