
Cyfrowy wizjer drzwiowy DDS 1

Informacja
Nabyli Państwo jeden z produktów wysokiej jakości firmy 
AXA. W celu bezproblemowego montażu i poprawnego 
działania niniejszego produktu powinni Państwo 
dokładnie prześledzić niniejszą instrukcję.

Zastosowanie
Drzwi zewnętrzne (grubość drzwi 38 - 110 mm) 

 
Narzędzia montażowe (porada):  
Miarka zwijana, wiertarka (elektryczna) oraz wkrętarka, 
wiertło ø 14 mm, ołówek lub szpikulec.

Miejsce montażu 
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Instrukcja obsługi
Guzik włączania/wyłączania: 
Przytrzymaj 1x  guzik włączania / wyłączania i wizjer drzwiowy 
będzie działał przez 10 sekund.

Wskaźnik led:
Gdy zapali się dioda led, to oznacza to, że należy wymienić 
baterie.

 
Specyfikacja
Grubość drzwi:       38-110 mm 
Średnica otworu kamery:   Ø14 -22 mm 
Czujnik:    0.3 Mega Pixel CMOS 
Ekran LCD:    3.2 inch TFT 
Zasilanie:    4x AAA batterijen 
Wymiary (szer. x wys. x grub.):  125 x 68 x 15 mm 
Waga:    180 gram
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Zawartość opakowania

1. (1x)  Cyfrowy wizjer drzwiowy  
2. (1x) Śruba M3 x 8 mm 
3. (4x) Baterie  AAA
4. (1x) Płytka montażowa

5. (1x) Uszczelka 
6. (1x) Kamera
7. (3x) Rurka montażowa
8. (1x) Klucz montażowy
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Cyfrowy wizjer drzwiowy DDS 1

Instrukcja montażu 

W celu bezproblemowego montażu i poprawnego działania 
niniejszego produktu powinni Państwo dokładnie prześledzić 
niniejszą instrukcję.

Montaż

1. Umieść baterie 3  w wizjerze drzwiowym. 
2.  Zastąp istniejący wizjer drzwiowy lub wywierć dziurę 
        (ø 14 mm) na wysokości oczu. Włóż kamerę 6  , od strony
        zewnętrznej drzwi i umieść pomiędzy nią, a stroną
        zewnętrzną drzwi podkładkę   5   (rysunek  A  ).

  Nie zaginać lub naciągać kabla zasilającego  kamerę 

  
  Strzałka z przedniej strony wizjera musi wskazywać   
                   do góry 
   
3.  Zdemontuj płytke montażową 4  od dołu ekranu 1  poprzez  
        odkręcenie śruby 2  (rysunek  B  ).
4.  Usuń folię z taśmy dwustronnej, znajdującej się z tyłu płytki
        montażowej (rysunek B  ).
5.   Przełóż kabel zasilający kamerę przez płytkę montażową 
       i przyklej płytkę montażową, ze strzałką skierowaną do
       góry, do strony wewnętrznej drzwi. Przykręć rurę montażową
       7  do gwintu wizjera przy pomocy klucza montażowego 8   
      (rysunek C  ). 

  Strzałka na płytce montażowej musi wskazywać do
            góry

6.  Ostrożnie wetknij wtyczkę kamery w tył ekranu.
7.   Zawieś ekran na górnej części płytki montażowej i przykręć 

wszystko za pomocą śruby (rysunek  D  ). 
8.  Cyfrowy wizjer drzwiowy AXA jest gotowy do użytku.
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