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Viktiga anvisningar

•  Apparaten är avsedd endast till användning i interiören.
• Ta ut batterierna ifall apparaten inte används under längre tid.
•  Ta alltid ut batterierna före rengöring. Rengöra apparaten med fuktig

trasa, inga rengöringsmedel får användas.
• Ingen vätska får komma in i apparaten.
• Vänd er till er återförsäljare med vilka som helst frågor eller problem.

Tekniska uppgifter

Strömförsörjning 2AAA Micro 1,5V (t.ex. LR03)

Skärm 3,2" TFT

Bildsensor CMOS

Siktvinkel 105°

Dörrens tjocklek 38 – 110 mm

Dimensioner 125 x 68 x 15 mm

Vikt (utan batterier) 100 g

Montering

1.  Borra ut ett hål med diameter 14 mm i höjd med ögonen, eventuellt
använd det befintliga hålet (utvidga det eventuellt).

2.  Skjut underlagsskivan på kamerans gänga och skjut gängan in i
dörrhålet från dörrens yttre sida. Se till att ni inte skadar kabeln
och att märket på kameran pekar uppåt.

 
 
 

3.  Fästa hållplattan på dörrens insida, dra först kabeln genom hålet i
hållplattan. Dra sedan kabeln genom hylsan, skruva fast hylsan med
hjälp av blocknyckeln på kamerans gänga.

Utförande

Bilder

  Knappen On 
 Röd lysdiod

Inledning

Kära kunder!
Många tack för att ni har bestämt er för produkten Door eGuard som 
tillverkas av bolaget BURG-WÄCHTER. Door eGuard är ett batteridrivet 
system med kamera och färgskärm. Apparaten är mycket lätt att 
installera och sörjer för att användaren kan observera vad som händer 
utanför lägenhetsdörren utan att själv observeras. Tack vare den breda 
inställningsskalan går dörrkikaren att använda för alla vanliga dörrar med 
tjockleken från 38 till 110 mm. Kameralinsen kan täcka hål i dörren upp 
till 22 mm. Tack vare linsen med stor siktvinkel går det att observera även 
personer som gömmer sig tätt intill dörren.

Viktigt: Vi ber er att läsa igenom hela bruksanvisningen innan ni 
startar monteringen.

Den elektroniska dörrkikaren ökar er trygghetskänsla och på så sätt 
förbättrar er livskvalitet.
Ert BURG-WÄCHTER KG

4.  Koppla kabeln med kontaktdonet på skärmens baksida. Sätt sedan
skärmen på hållplattan och skruva fast den nedifrån med hjälp av
förslutningsskruven.

Driftssättning och byte av batterier

Lyst röd LED-diod under påslågningsknappen symboliserar låg 
batterispänning. Byt batterierna
1.  Skjut locket till batteriluckan åt sidan.
2.  Lägg in två mikrobatterier, se upp för korrekt position av batteripolerna.
3.  Stäng batteriluckan igen.

Användning

Tryck påslagningsknappen, bilden visar sig omgående på skärmen under 10 
sekunder. Sedan stängs apparaten automatiskt av igen.  

Kassering av apparaten

Kära kunder!
Vi ber er att hjälpa oss att minimalisera avfallsmängder. Om ni tänker 
kassera denna apparat, tänk på att en hel rad av komponenterna är 
tillverkade av värdefulla material som kan återvinnas. Kassera därför inte 
apparaten i vanligt avfall, utan informera er på ett behörigt ställe i er 
kommun angående återvinningsstationer för elektronikavfall. 

Den här soptunnan betyder: 
Uttjänta batterier och ackumulatorer får inte kasseras som 
husavfall. Lämna in batterierna/ackumulatorerna i affärer  
eller i kommunens återvinningscentraler. Inlämningen är 
kostnadsfri och fastställs av lagen.

Med reservation för tryck-/sättningsfel och tekniska ändringar.

B Vid frågor beträffande EG-försäkran om överensstämmelse, 
vänligen skriv till info@burg.biz


