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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
• Μην εκθέτετε τα στοιχεία του συστήματός σας σε εξαιρετικά υψηλές 

θερμοκρασίες ή έντονες πηγές φωτός. 
• Ακατάλληλη χρήση, τροποποιήσεις εγκατάστασης ή επισκευές θα 

ακυρώσουν οποιαδήποτε από τις εγγυήσεις. Η Marmitek δεν αποδέχεται 
καμία ευθύνη για το προϊόν όταν έχει προηγηθει λανθασμένη χρήση του 
προϊόντος ή χρήση άλλη από αυτή που προορίζεται για το προϊόν. Η 
Marmitek δεν αποδέχεται την ευθύνη για πρόσθετη ζημία, εκτός από 
αυτή που καλύπτεται από την νομική ευθύνη προϊόντος. 

• Το προϊόν αυτό δεν είναι παιχνίδι. Κρατήστε το μακριά από παιδιά. 
• Μην ανοίγετε το προϊόν (εξαιρείται το κάλυμμα της μπαταρίας): η 

συσκευή μπορεί να περιέχει ηλεκτροφόρα μέρη. Το προϊόν πρέπει να 
επισκευαστεί μόνο από ένα ειδικευμένο εμπειρογνώμονα. 

• Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Απορρίψτε τις μπαταρίες 
όπως τα χημικά απόβλητα. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε παλιές και νέες 
μπαταρίες ή διαφορετικού τύπου μπαταρίες μαζί. Αφαιρέστε τις 
μπαταρίες όταν δεν χρησιμοποιείτε το σύστημα για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα. Ελέγξτε την πολικότητα (+/-) των μπαταριών κατά την 
εισαγωγή τους στο προϊόν. Λάθος τοποθέτηση μπορεί να προκαλέσει 
έκρηξη. 

• Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα εφόσον βεβαιωθείτε ότι η τάση 
είναι η ίδια με τις τιμές στις ετικέτες αναγνώρισης. Ποτέ μη συνδέσετε ένα 
καλώδιο προσαρμογέα ή ρεύματος όταν έχει υποστεί βλάβη. Σε αυτή την 
περίπτωση, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. 

• Αποσυνδέστε το AC / DC τροφοδοτικό από την πρίζα, όταν αυτή η 
συσκευή δεν είναι σε χρήση για μία παρατεταμένη χρονική περίοδο. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Συγχαρητήρια για την αγορά του Marmitek Video DoorPhone 210. 
To Video DoorPhone 210 έχει κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύμφωνα με τον 
αυστηρότερο δυνατό ποιοτικό έλεγχο για να εξασφαλιστεί ότι κάθε Video 
DoorPhone 210 φεύγει από το εργοστάσιο σε άριστη κατάσταση. Στην 
απίθανη περίπτωση που μπορείτε να βρείτε οποιοδήποτε ελάττωμα ή 
αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το 
κέντρο εξυπηρέτησης ή τον αντιπρόσωπο, μην επιχειρήσετε να το 
επισκευάσετε μόνοι σας.  
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο για να επιτευχθεί η 
βέλτιστη απόδοση και εκτεταμένη διάρκεια ζωής από το σύστημα.  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Κινητό ασύρματο σύστημα βίντεο θυροτηλέφωνο. 
• Πάντα μπορείτε να δείτε ποιος είναι στην πόρτα πριν του ανοίξετε, από 

οπουδήποτε σημείο στο σπίτι σας.  
• Παρατηρήστε τους ανθρώπους μέρα και νύχτα, με την ψηφιακή 

ρυθμιζόμενη γωνία της κάμερας, λειτουργία ζουμ και φωτισμού LED.  
• Κάλυψη χωρίς παρεμβολές, από οπουδήποτε στο σπίτι σας. 
• Εύκολη εγκατάσταση, χρήση υπάρχουσας καλωδίωσης. 
• Σας ειδοποιεί για τις 10 τελευταίες αναπάντητες κλήσεις και αποθηκεύει 

αυτόματα τις εικόνες των τελευταίων 10 επισκέπτων. 
• Ανθεκτικό, αδιάβροχο περίβλημα. 
• Ανοίξτε την πόρτα από απόσταση με ηλεκτρικό άνοιγμα πόρτας 

(προαιρετικά). 
• Επιλέξιμη προειδοποίηση κουδουνιού: ήχος, εικόνας ή / και δόνηση. 
• Η ψηφιακή μετάδοση - εξασφαλίζει κλήσεις χωρίς παρεμβολές. 

ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
a. Ακουστικό 
b. Μονάδα Πόρτας 
c. Βάση τροφοδοσίας 
d. Μετατροπέας παροχής 

ηλεκτρικού ρεύματος 
για την βάση φόρτισης  

e. Επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία (εγκαθίσταται 
στο ακουστικό) 

f. Εργαλείο 
g. Βίδες και καρφιά 
h. Οδηγίες Χρήσης   
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 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
Μονάδα ακουστικού 

 
1. Πλήκτρο κλήσης 
2. Μικρόφωνο 
3. Ηχείο 
4. Λευκός φωτισμός LED  
5. Αισθητήρας φωτός 
6. Φακός κάμερας 
7. Πλήκτρο αντιστοίχισης 
8. Τερματικό μπλοκ 
9. Πλήκτρο μείωσης 

έντασης / Αριστερό 
πλήκτρο 

10. Πλήκτρο αύξησης 
έντασης / Δεξί πλήκτρο 

11. Πλήκτρο μενού 

12. Πλήκτρο shift εικόνας 
13. Πλήκτρο πόρτα κλείδωμα άνοιγμα  
14. Πλήκτρο αναπάντητων κλήσεων  
15. Πλήκτρο κλείσιμο θυροτηλέφωνου 

και ενεργοποίησης 
/απενεργοποίησης  

16. Πλήκτρο ομιλίας και απάντησης  
17. Μικρόφωνο 
18. TFT οθόνη 
19. Ηχείο 
20. Ενδειξη χαμηλής ενέργεια και 

μπαταρίας  
21. USB θύρα

Βάση φόρτισης 

Μονάδα πόρτας 
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ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ 
Τροφοδοσία 

Μονάδα πόρτας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Με το παρεχόμενο εργαλείο, χαλαρώστε τις βίδες που συγκρατούν τη μονάδα 
από το βραχίονα στήριξης. Οι βίδες έχουν δημιουργηθεί ειδικά για την 
αποφυγή κλοπής. Είναι απαραίτητο να διατηρηθεί το εργαλείο σε ένα 
ασφαλές μέρος γιατι μπορεί να το χρειαστείτε αργότερα για την 
αντικατάσταση των μπαταριών. Η μονάδα πόρτας τροφοδοτείται με 8 έως 
12V AC ή 12V DC. Συνδέστε ένα τροφοδοτικό στα τερματικά (8) στο πίσω 
μέρος που σημειώνεται με  (δεν περιλαμβάνονται). Σε περίπτωση 
διακοπής ρεύματος, η μονάδα θα μεταβεί αυτόματα στη τροφοδοσία των 
αλκαλικών μπαταριών (εάν υπάρχουν). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον 
υπάρχοντα μετασχηματιστή κουδουνιού πόρτα σας για τροφοδοσία, εφ 'όσον 
μπορεί να παρέχει 8 ... 12V, AC ή 12V DC. Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
μια άλλη παροχή ρεύματος 12V, βεβαιωθείτε ότι έχει μια σταθερή τάση 
εξόδου (εναλλαγή προσαρμογέα 100-240 (V) 12VDC) και όχι ένα είδος 
μετασχηματιστή που έχει ένα υψηλό ή καθόλου φορτίο τάσης! 

Backup 
Τοποθετήστε τρεις UM-4 μεγέθους ΑΑΑ αλκαλικές μπαταρίες στη θήκη της 
μπαταρίας? παρατηρήστε τη σωστή πολικότητα. Σας συνιστούμε τη χρήση 
αλκαλικών μπαταριών αντί για επαναφορτιζόμενων μπαταριών, διότι σε 
χαμηλές θερμοκρασίες (κάτω από 0˚C), οι επαναφορτιζόμενες έχουν κακή 
απόδοση και η ικανότητά τους μειώνεται. 
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 Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι οι αλκαλικές μπαταρίες χρησιμοποιούνται 
μόνο ως backup σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Μπορούν να διαρκέσει 
μόνο για 1 - 2 μέρες υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. 
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Ακουστικό 
Το παρεχόμενο Li 
πολυμερές πακέτο 
μπαταριών είναι ήδη 
εγκατεστημένο στο 
ακουστικό. (Για να 
αντικαταστήσετε την 
μπαταρία, πιέστε 
προς τα κάτω και 
ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας προς την κατεύθυνση, όπως φαίνεται στο 
σχήμα, βγάλτε την μπαταρία και αποσυνδέστε τo από την πρίζα. 
Με το ακουστικό να 
παραμένει 
απενεργοποιημένο, 
τοποθετήστε το πάνω 
στη βάση φόρτισης. 
Συνδέστε το 
παρεχόμενο 
τροφοδοτικό 
εναλλασσόμενου 
ρεύματος σε μια πρίζα 
εναλλασσόμενου 
ρεύματος και συνδέστε 
το βύσμα εξόδου της στη θύρα USB (21) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της 
βάσης φόρτισης. 
Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (20) θα πρέπει να ανάβει με κόκκινο χρώμα 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης. Ρυθμίστε τη θέση του ακουστικού 
στη βάση φόρτισης σε περίπτωση που ο εν λόγω δείκτης δεν ανάβει. Κατά τη 
διάρκεια της φόρτισης, σε περίπτωση που η οθόνη (18) είναι 
ενεργοποιημένη, τα τμήματα μέσα στο εικονίδιο της μπαταρίας   
αναβοσβήνουν με την σειρά. 
Η συστοιχία μπαταριών πρέπει να φορτιστεί πλήρως μέσα σε 4 ώρες, όταν 
χρησιμοποιείται για πρώτη φορά. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (20) τώρα 
θα σβήσει (αν το ακουστικό είναι απενεργοποιημένο) ή θα μετατρπέι σταθερά 
σε μπλε (αν το ακουστικό είναι ενεργοποιημένο). 
Τώρα, η μονάδα μπορεί να ενεργοποιηθεί και είναι έτοιμη για λειτουργία. Είτε 
μπορείτε να την πάρετε από την βάση είτε να την κρατήσετε τοποθετημένη 
στη βάση του φορτιστή δε θα προκαλέσει καμία ζημιά στην μπαταρία. Στην 
τελευταία περίπτωση, όταν η μπαταρία καταναλώνεται και η τάση πέφτει σε 
ένα ορισμένο επίπεδο, η βάση φορτιστής θα φορτίσει αυτόματα την 
μπαταρία. 
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 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΩΣΤΕ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΗΝΗ ΠΡΟΤΟΥ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΣΤΗ ΒΑΣΗ 
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ, ΑΛΛΙΩΣ ΜΙΑ ΕΚΡΗΞΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ. 
 

Αντιστοίχιση του ακουστικού και της μονάδας πόρτας 
Αυτή η διαδικασία είναι για την μονάδας πόρτας με το ακουστικό ώστε να 
μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και έτσι ώστε καμία άλλη συσκευή 
(ακόμη και ένα θυροτηλέφωνο πανομοιότυπου μοντέλου) να μην μπορεί να 
παρεμβαίείι με το σετ των συσκευών σας. 
Η μονάδα πόρτας και το ακουστικό έχουν ήδη αντιστοιχιστεί όταν 
αποστέλλονται από το εργοστάσιο. Ωστόσο, μπορεί να εξακολουθεί να 
υπάρχει μία περίπτωση παρεμβολών, πραγματοποιήστε αντιστοίχιση ξανά 
για να επιτύχετε την καλύτερη προστασία της ιδιωτικής σας ζωής και για την 
αποφυγή ψευδώς ενεργοποιήσεων κλειδαριάς της πόρτας από ένα κοντινό 
σύστημα θυροτηλεφώνου. 
Τοποθετήστε τη μονάδα πόρτας και το ακουστικό το ένα 
κοντά στο άλλο σε απόσταση 1 μέτρου. Πατήστε και 
κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλία / απάντηση (16), 
στη συνέχεια πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης  (15) για να 
ενεργοποίησετε την μονάδα. Η οθόνη (18) θα εμφανίσει 
τα ακόλουθα: 
 
 
 
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο αριστερά / δεξιά  
(9)(10) για να επιλέξετε είτε "FRONT" (αντιπροσωπεύει 
την μπροστά πόρτα), "BACK" (αντιπροσωπεύει την 
πίσω πόρτα) ή "CLEAR", στη συνέχεια πιέστε το 
πλήκτρο μενού (11) για επιβεβαίωση. Η ενδεικτική 
λυχνία λειτουργίας (20) θα πρέπει τώρα να 
αναβοσβήνει γρήγορα, δείχνοντας ότι το ακουστικό έχει 
εισέλθει σε λειτουργία αντιστοίχισης. 
 
 
Σε περίπτωση που το "CLEAR" είναι επιλεγμένο, όλες 
οι αρχικά αντιστοιχισμένες μονάδες πόρτας θα 
διαγραφούν και τότε θα πρέπει να εκτελέσετε την 
αντιστοίχιση ξανά. 
 
Τώρα εγκαταστήστε τις αλκαλικές μπαταρίες ή συνδέστε 
τροφοδοσία 12V συνεχούς ρεύματος στη μονάδα 
πόρτας. (Αν η μονάδα πόρτα ήταν ήδη ενεργοποιημένη, 
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κάνει έναν κύκλο ισχύος.) Στη συνέχεια, πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο 
αντιστοίχισης (7) που βρίσκεται στο πίσω μέρος. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κουμπί αντιστοίχισης (7) πρέπει να πατηθεί μέσα σε 30 
δευτερόλεπτα από τη στιγμή που παρέχεται ισχύς στη μονάδα πόρτα, 
αλλιώς η αντιστοίχιση δεν θα είναι επιτυχής. 
Μόλις το ακουστικό και η μονάδα πόρτας αντιστοιχιστούν με επιτυχία, η 
εικόνα από τον φακό της κάμερας (6) θα εμφανίζεται στην οθόνη (18) του 
ακουστικού. Το θυροτηλέφωνο είναι τώρα έτοιμο για λειτουργία. Εάν η 
διαδικασία αντιστοίχισης δεν είναι επιτυχής (η οθόνη (18) παραμένει μπλε), 
επαναλάβετε τις διαδικασίες από το βήμα 2. Να θυμάστε, όταν προσθέτετε 
μια δεύτερη μονάδα πόρτας στο σύστημα (για την πίσω πόρτα), είναι 
απαραίτητο να εκτελέσετε την διαδικασία αντιστοίχησης και να επιλέξτε 
"BACK". Η μπροστινή μονάδα πόρτας δεν πρέπει να αντιστοιχιστεί ξανά. 

 Τοποθέτηση της μονάδας πόρτας 
 

Επιλέξτε μια τοποθεσία κοντά στην είσοδο 
της πόρτας σας, όπου η επιφάνεια δεν είναι 
πάρα πολύ σκληρή. Σας συνιστούμε να 
κάνετε κάποια λείανση για να έχετε μια 
επίπεδη επιφάνεια γιατί αλλιώς, η μονάδα 
μπορεί να μην είναι σε θέση να τοποθετηθεί 
σωστά. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο βραχίονας 
στήριξης δεν πρέπει να εγκατασταθεί σε 
μεταλλική επιφάνεια ούτε κοντά σε άλλες 
ηλεκτρονικές συσκευές που μπορεί να 
μειώσουν το εύρος λειτουργίας. 
Χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες 
καθορίστε τον βραχίονα στήριξης στον 
τοίχο. 
Συνδέστε τους ακροδέκτες που 
σημειώνονται  από την παροχή 
ρεύματος 12V συνεχούς ρεύματος στο πίσω 
μέρος της μονάδας πόρτας. Επιπλέον, 
υπάρχουν επίσης τερματικά που 
σημειώνονται  και  για την σύνδεση 
σε έναν ηλεκτρονικό μάνταλο πόρτας που 

μπορεί να ανοίξει εξ αποστάσεως από το ακουστικό. Όταν η παροχή 
συνεχούς ρεύματος είναι συνδεδεμένη, το πλήκτρο κλήσης  (1) θα πρέπει 
να φωτίζεται. Η δυνατότητα ανοίγματος μάνταλου ηλεκτρικής πόρτα δεν θα 
λειτουργεί κατά τη χρήση των backup αλκαλικών μπαταριών, έτσι ώστε να 
υπάρχει μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. 

Ανοιγμένες 
 οπές 

Τοποθετήστε τα βύσματα στις τρύπες 
(Μόνο για τσιμεντένιο τοίχο) 
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 ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη χρήση της παροχή συνεχούς ρεύματος, σε 
περίπτωση που ο μάνταλος ηλεκτρικής πόρτας δεν λειτουργεί, 
αντιστρέψτε την πολικότητα που είναι συνδεδεμένη και προσπαθήστε 
ξανά. 
(Οι δύο πιο κοινοί τύποι των ηλεκτρικών μάνταλων της πόρτας που 
κυκλοφορούν στην αγορά είναι είτε "πάντα κλειστά" ή "πάντα ανοιχτά».) 

Πάντα κλειστά 
  Αυτά τα δύο τερματικά συνήθως παρέχουν μια παροχή 12V. Κατά τη 
διάρκεια της επικοινωνίας, μόλις το πλήκτρο πόρτα κλείδωμα άνοιγμα (13) 
έχει πατηθεί, η τάση θα μειωθεί σε 0V προσωρινά κατα την διάρκεια αυτού 
του διαστήματος όπως καθορίζεται από την   λειτουργία ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ. 

Πάντα ανοιχτά  
 Αυτά τα δύο τερματικά συνήθως παρέχουν μια παροχή 0V. Κατά τη 

διάρκεια της επικοινωνίας, μόλις το πλήκτρο πόρτα κλείδωμα άνοιγμα   (13) 
έχει πατηθεί, τα τερματικά θα παρέχουν μια παροχή 12V προσωρινά κατα 
την διάρκεια αυτού διαστήματος όπως καθορίζεται από την   λειτουργία 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ. 
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η τάση του ηλεκτρικού δικτύου 
εναλλασσόμενου ρεύματος να συνδεθεί άμεσα με τους ακροδέκτες (8)! 

Βοηθητικό τερματικό 
 Αυτά τα δύο τερματικά λειτουργούν σαν ένας διακόπτης και θα είναι 

βραχυκυκλωμένα όσο το πλήκτρο κουδούνι (1) είναι πατημένο, ωστόσο, 
δεν υπάρχει παροχή τάσης από τα τερματικά αυτά. Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να ενεργοποίσουν μια συμβατική ηχητική 
προειδοποίηση ή ένα διακριτικό φως στην είσοδο. 
Τώρα τοποθετήστε τις τρεις ΑΑΑ (UM-4) αλκαλικές μπαταρίες στη θήκη της 
μπαταρίας, καθώς αυτές μπορεί να χρησιμεύσουν ως μια μπαταρία backup 
σε περίπτωση που η παροχή 12V συνεχούς ρεύματος αποτυχει. 
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Εγκαταστήστε το πίσω μέρος της μονάδας πόρτας πάνω στο βραχίονα 
στήριξης χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο εργαλείο. 
Η μονάδα πόρτας στεγάζεται σε ένα υψηλό αντίκτυπο ABS / PC ερμάριο, το 
οποίο μπορεί να επιτύχει τον επαγγελματικό βαθμό τραχύτητας που 
απαιτείται στις περισσότερες εξωτερικές εφαρμογές. Οι πλαστικές φλάντζες 
σφραγίζουν όλους τους αρμούς κρατόντας έξω τη σκόνη, τη βροχή, το χιόνι 
και τον ψεκασμό, εξασφαλίζοντας πολλά χρόνια αξιόπιστης λειτουργίας 
ακόμα και σε αντίξοες συνθήκες. Η μονάδα ανταποκρίνεται σε πρότυπο IP-54 
και μπορεί να λειτουργήσει από 20˚C έως 50˚C. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ON / OFF 
Ενεργοποιήστε το ακουστικό με ένα παρατεταμένο πάτημα (πάνω από 3 
δευτερόλεπτα) του ON / OFF πλήκτρου   (15). (Παρατεταμένα πατήστε το 
ίδιο πλήκτρο ξανά σε περίπτωση που θέλετε να απενεργοποιήσετε την 
μονάδα.) 
Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (20) θα ανάψει με μπλε χρώμα. Σε 
περίπτωση που η μπαταρία Li έχει εξαντληθεί, η ένδειξη θα αρχίσει να 
αναβοσβήνει με μπλε χρώμα. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (20) θα ανάψει 
με μπλε χρώμα. Την ίδια στιγμή, το εικονίδιο της μπαταρίας  που 
εμφανίζεται στην οθόνη (18) θα γίνει κενό και θα αναβοσβήνει. Τοποθετήστε 
τη μονάδα στη βάση φορτιστή για να φορτίσετε την μπαταρία. 
 
 
 
 

Για την παροχή 
συνεχούς ρεύματος και 
ηλεκτρική κλειδαριά 
πόρτας 

Το καλώδιο σύνδεσης μπορεί 
να βγει από το άνοιγμα στο 
κάτω μέρος, σε περίπτωση 
που δεν κρύβεται στον τοίχο 
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 Κατά την διάρκεια της αναμονής, ένα σύντομο πάτημα 
του πλήκτρου ομιλίας / απάντησης /  (16) θα 
ξεκινήσει την επικοινωνία με τη μονάδα πόρτας και θα 
ενεργοποιηθεί η οθόνη (18) δείχνοντας την εικόνα, που 
εμφανίζεται από τον φακό (6) ((Σε περίπτωση που έχει 
εγκατασταθεί μία δεύτερη μονάδα στην πίσω πόρτα, η 
οθόνη (18) θα σας ζητήσει να επιλέξετε "FRONT" ή 
"BACK". Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο αριστερά / δεξιά 
(9) (10) για να επιλέξετε και το πλήκτρο μενού (11) για 
να επιβεβαιώσετε.). 
 
Παρατεταμένα πατήστε το πλήκτρο μενού (11) για 
πάνω από 2 δευτερόλεπτα για να εμφανιστεί το μενού 
στην οθόνη (18): 
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο αριστερά / δεξιά  (9) 
(10) για να επιλέξετε τις παραμέτρους που πρέπει να 
ρυθμίσετε, στη συνέχεια, ένα σύντομο πάτημα του 
πλήκτρο μενού (11) για επιβεβαίωση. Οι επιλέξιμες 
τιμές εμφανίζονται τώρα με κίτρινο χρώμα ενώ η 
περιγραφή των παραμέτρων συνεχίζει να εμφανίζεται 
με γαλάζιο χρώμα. 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΛΗΣΕΩΝ 
ΠΥΛΗ 
Αυτό θα επιλέξει την μονάδα πόρτας στην οποία 
επιθυμείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. Χρησιμοποιήστε 
το πλήκτρο αριστερά / δεξιά (9) (10) ) στη συνέχεια, 
ένα σύντομο πάτημα του πλήκτρο μενού  (11) για 
επιβεβαίωση. 

ΕΝΤΑΣΗ 
Αυτό θα ρυθμίσει την ένταση του ηχείου της μονάδας πόρτας. 
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο αριστερά / δεξιά  (9) (10) για να επιλέξετε 
μεταξύ των 5 επιπέδων έντασης με το 1 να είναι το χαμηλότερο και το 5 να 
είναι το υψηλότερο επίπεδο. Σύντομο πάτημα του πλήκτρο μενού  (11) για 
επιβεβαίωση. 

ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 
Αυτό θα ρυθμίσει την φωτεινότητα της εικόνας του επισκέπτη, όπως 
εμφανίζεται στην οθόνη (18). Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο αριστερά / δεξιά 

(9) (10) για να επιλέξετε μεταξύ των 5 επιπέδων φωτεινότητας με το 1 να 
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είναι το χαμηλότερο και το 5 να είναι το υψηλότερο επίπεδο. Σύντομο πάτημα 
του πλήκτρο μενού  (11) για επιβεβαίωση. 

ΑΝΤΙΘΕΣΗ 
Αυτό θα ρυθμίσει την αντίθεση της εικόνας του επισκέπτη, όπως εμφανίζεται 
στην οθόνη (18). Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο αριστερά / δεξιά  (9) (10) 
για να επιλέξετε μεταξύ των 5 επιπέδων αντίθεσης με το 1 να είναι το 
χαμηλότερο και το 5 να είναι το υψηλότερο επίπεδο. Σύντομο πάτημα του 
πλήκτρο μενού  (11) για επιβεβαίωση. 

ΦΩΣ ΠΥΛΗΣ 
Για την μονάδα πόρτας που εγκαθίσταται σε μια θέση όπου δεν υπάρχει 
επαρκής φωτισμός ακόμα και κατα την διάρκεια της ημέρα, αυτή η λειτουργία 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενεργοποιήσετε το λευκό LED κάθε φορά 
που το πλήκτρο κλήσης (1) είναι πατημένο το οποίο χρησιμεύει ως ένα 
ελαφρύ back-up για να φωτίζει το πρόσωπο του επισκέπτη σας. 
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο αριστερά / δεξιά  (9) (10) για να επιλέξετε 
ανάμεσα σε ON, OFF ή AUTO. Σύντομο πάτημα του πλήκτρο μενού  (11) 
για επιβεβαίωση. 
ON: το φως στην πύλη ενεργοποιείται καθε φορά που το πλήκτρο κλήσης  
(1) είναι πατημένο. 
OFF: το φως στην πύλη είναι πάντα απενεργοποιημένο. 
AUTO: το φώς στη πύλη ενεργοποιείται κάθε φορά που το πλήκτρο κλήσης  

(1) είναι πατημένο και όταν ο αισθητήρας φωτος (5) ανιχνεύει χαμηλή 
ένταση φωτός. 
Μετά την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων, επιλέξτε RETURN για να επιστρέψετε 
στο κύριο μενού. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Αυτό θα καθορίσει τη μέθοδο ειδοποίησης όταν ένας επισκέπτης σας καλεί, 
είτε με έναν ήχο κουδουνίσματος είτε με δόνηση ή και τα δύο. 
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο αριστερά / δεξιά  (9) (10) για να επιλέξετε 
ανάμεσα σε  (ήχος κουδουνίσματος και δόνηση) ή (μόνο ήχος 
κουδουνίσματος) ή  (μόνο δόνηση). Σύντομο πάτημα του πλήκτρο μενού  
(11) για επιβεβαίωση. 
Το αντίστοιχο εικονίδιο θα εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης (18). Σε 
περίπτωση που επιλέξετε κενό, δε θα παραχθεί καμία λειτουργία 
ειδοποίησης? μόνο η εικόνα του επισκέπτη θα εμφανίζεται στην οθόνη (18), 
όταν κάποιος καλεί. 
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 ΠΟΡΤΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΝΟΙΓΜΑ 
Αυτό είναι για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το πλήκτρο πόρτα 
κλείδωμας άνοιγμα (13). Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο αριστερά / δεξιά  
(9) (10) για να επιλέξετε ανάμεσα σε “ACTIVATE” ή “DEACTIVATE”, Σύντομο 
πάτημα του πλήκτρο μενού  (11) για επιβεβαίωση. Σε περίπτωση που 
επιλέκετε DEACTIVATE, το εικονίδιο   θα εμφανιστεί στο πάνω μέρος της 
οθόνης (18). 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Αυτή είναι η χρονική διάρκεια για το πόσο χρονικό διάστημα θέλετε η 
κλειδαριά της πόρτας να ενεργοποιείται. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο 
αριστερά / δεξιά  (9) (10) για να επιλέξετε ανάμεσα σε 2, 5, 10, 20 ή 25 
δευτερόλεπτα. Σύντομο πάτημα του πλήκτρο μενού  (11) για επιβεβαίωση. 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ 
Αυτό θα ρυθμίσει το εσωτερικό ρολόι. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο αριστερά / 
δεξιά (9) (10) για να ρυθμίσετε έτος/μήνας/ημέρα καθώς και ώρα/λεπτά, 
πάτηστε του πλήκτρο μενού  (11) για επιβεβαίωση. Σε περίπτωση που η 
μπαταρία Li έχει εξαντληθεί τελείως, το εσωτερικό ρολόι θα σταματήσει και 
είναι αναγκαίο να ρυθμίσετε την ώρα ξανά μετά την φόρτιση της μπαταρίας. 

ΕΞΟΔΟΣ 
Επιλέξτε αυτήν την παράμετρο για να βγείτε από το μενού, σύντομο άγγίγμα 
του πλήκτρου μενού (11) για επιβεβαίωση. Εναλλακτικά, σε περίπτωση 
που κανένα πλήκτρο δεν έχει πατηθεί μέσα σε διάστημα 10 δευτερολέπτων, 
το μενού θα βγεί από την οθόνη (18) αυτόματα. 
Για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής και να απενεργοποιήσετε την 
οθόνη (18), σύντομο πάτημα του πλήκτρο λειτουργίας  (15). Εναλλακτικά, 
αν κανένα πλήκτρο δεν έχει πατηθεί για πάνω από 1 λεπτό, το ακουστικό θα 
επιστρέψει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής. 
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας και όταν το μενού δεν εμφανίζεται στην 
οθόνη (18), η ένταση του ήχου ακούγεται από το ηχείο (19) μπορεί επίσης να 
ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας το πλήκτρο αριστερά/δεξιά   (9) (10) και το 
γράφημα ράβδων έντασης εμφανίζετεται στην οθόνη (18). Παρακαλείστε να 
σημειώσετε ότι η ένταση ηχητικής προειδοποίησης πόρτας είναι σταθερή και 
δεν μπορεί να ρυθμιστεί. 
Βεβαιωθείτε ότι παρέχεται ηλεκτρική ενέργεια στη μονάδα (είτε με 12V 
συνεχές ρεύμα είτε με αλκαλικές μπαταρίες). Τώρα πατήστε το πλήκτρο 
κλήσης (1), ένας ήχος κουδουνίσματος θα ακουστεί. Μέχρι ένα ακουστικό 
να απαντήσει στην κλήση, ένας ήχος κουδουνίσματος θα ακούγεται 
περιοδικά, υπενθυμίζοντας στον επισκέπτη ότι πρέπει να περιμένει. Σε 
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περίπτωση που δεν υπάρχει καμία απάντηση μετά από 30 δευτερόλεπτα, η 
μονάδα κλήσης θα τερματίσει την κλήση από μόνη της. Πιέστε το πλήκτρο 
κλήσης (1) για να ξεκινήσει και πάλι η κλήση. 
Σημείωση: Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο μονάδες (μπροστά πύλη και 
πίσω πύλη), μόνο η μονάδα της οποίας το πλήκτρο κλήσης  (1) έχει 
πατηθεί πρώτα θα στείλει ένα σήμα κλήσης στο ακουστικό, οι υπόλοιπες 
μονάδες  θα παραμείνουν σε κατάσταση αναμονής έως ότου η συνομιλία 
τελειώσει. Εάν ένα πλήκτρο κλήσης (1) πατηθεί κατα την διάρκεια αυτής 
της περιόδου, ένα διπλό “Μπιπ-Μπιμ” θα ακουστεί, υποδεικνύοντας ότι η 
μονάδα είναι σε λειτουργία αναμονής. 
Μόλις η κλήση απαντηθεί, ο ήχος κουδουνίσματος σταματάει να χτυπάει. Η 
συνομιλία μπορεί τώρα να διεξαχθεί μιλώντας στο μικρόφωνο (2). 
 
Κατά τη λήψη μιας κλήσης, η οθόνη (18) θα δείξει την 
εικόνα του επισκέπτη, αλλά δεν θα ξεκινήσει η 
επικοινωνία ήχου με τον επισκέπτη, εκτός εάν η κλήση 
απαντηθεί με ένα σύντομο πάτημα του πλήκτρου 
Ομιλίας / απάντηση  /  (16). 
Μόλις το πλήκτρο Ομιλίας / απάντηση  /  (16) 
πατηθεί, η συνομιλία μπορεί πλέον να γίνε και η φωνή 
του επισκέπτη μπορεί να ακουστεί από το ηχείο (19). 
Για να μιλήσετε πίσω στον επισκέπτη, πατήστε και 
κρατήστε πατημένο το κουμπί Ομιλίας / απάντηση /  (16) και μιλήστε 
προς το μικρόφωνο (17) μόλις δείτε το κείμενο “TALK BACK” να εμφανίζεται 
στη κάτω δεξιά γωνία της οθόνης (18) (Αν μιλήσετε πριν την εμφάνιση αυτού 
του κειμένου, τότε είναι πιθανό ο επισκέπτης να ΜΗΝ είναι σε θέση να 
ακούσει κάποιες από τις πρώτες λέξεις που θα εκφωνηθούν από εσάς.). 
Απελευθερώστε το πλήκτρο Ομιλίας / απάντησης /  (16) αφού 
ολοκληρώσετε την ομιλία με τον επισκέπτη. Πρέπει να σημειωθεί ότι η φωνή 
του επισκέπτη δεν μπορεί να ακουστεί όταν εσείς πατάτε το πλήκτρο Ομιλίας 
/ απάντηση /  (16). Μόλις ολοκληρωθεί η συζήτηση, πατήστε στιγμιαία το 
πλήκτρο λειτουργίας (15) για να τερματίσετε την συζήτηση. 
Σε περίπτωση που θέλετε να πάρετε μια πιο μεγεθυμένη εικόνα του 
επισκέπτη, σύντομο πάτημα του πλήκτρου μενού  (11), στη συνέχεια 
σύντομο πάτημα του πλήκτορυ αριστερά/δεξια  (9) (10) για να 
ενεργοποιήσετε 2x zoom της εικόνας στην οθόνη (18). 
Εκτός αυτού, για να πάρετε ένα ευρύτερο πεδίο εφαρμογής της θέα στην 
είσοδο της πόρτας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μετατόπισης 
της εικόνας. Σύντομο πάτημα του πλήκτρου Shift εικόνα (12), και στη 
συνέχεια χρησιμοποιήστε το πλήκτρο αριστερά / δεξία (9) (10) για να 
μετατοπίσετε την εικόνα στην οθόνη (18). 
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 Αυτό το σύστημα έχει ένα χαρακτηριστικό αυτόματου τερματισμού κλήσεων. 
Σε περίπτωση που ο κάτοικος δεν μιλήσει πίσω στον επισκέπτη (π.χ. πάτημα 
του πλήκτρου Ομιλίας / απάντηση /  (16)) για περισσότερο από 60 
δευτερόλεπτα, η κλήση θα τερματιστεί αυτόματα. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό 
είναι χρήσιμο για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής σε περίπτωση που 
ξεχάσετε να τερματίσετε την κλήση πατώντας το 
πλήκτρο λειτουργίας (15). 
Μόλις έχει απαντηθεί μια κλήση, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο πόρτα κλείδωμα άνοιγμα 

(13) για να ανοίξει εξ αποστάσεως τον μάνταλο της 
ηλεκτρικής πόρτας για τον επισκέπτη (αυτή η 
λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο εάν υπάρχει 
τροφοδοσία 12V συνεχούς ρεύματος στη μονάδα και η 
πόρτα είναι εξοπλισμένη με έναν ηλεκτρικό μάνταλο). 
Παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου πόρτα κλείδωμα 
άνοιγμα  (13) για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα και το κείμενο “DOOR 
OPENED” εμφανίζεται στην οθόνη (18’, που δείχνει ότι ο μάνταλος της 
πόρτας άνοιξε. Το κείμενο θα εξαφανιστεί μετά από 3 δευτερόλεπτα.) 
Όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (δηλαδή όταν δεν υπάρχει κλήση 
μεταξύ της μονάδας και του ακουστικού), ο μάνταλος ηλεκτρικής πόρτας 
μπορεί να ανοίξει με ένα σύντομο πάτημα του πλήκτρου Ομιλίας / απάντηση

/  (16), και στη συνέχεια με ένα σύντομο πάτημα του πλήκτρου πόρτα 
κλείδωμα άνοιγμα  (13) για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα. 
Για να αποφευχθεί η κατάχρηση από τα παιδιά, η 
λειτουργία πόρτα κλείδωμα άνοιγμα μπορεί να 
ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί. Όταν έχει 
απενεργοποιηθεί, αγγίζοντας το πλήκτρο  (13) δεν θα 
υπάρχει κανένα αποτέλεσμα και το κείμενο “KEY 
DEACTIVATED” θα εμφανιστεί στην οθόνη(18) για 2-3 
δευτερόλεπτα. 
 
 
 
 
Κάθε φορά που το ακουστικό βρίσκεται σε ένα σημείο το 
οποίο είναι έξω από την εμβέλεια επικοινωνίας της 
μονάδας κλήσης(είτε της μπροστά είτε της πίσω πόρτας 
ή και των δύο), μία ειδοποίηση θα ακουστεί στην οθόνη 
(18) και θα εμφανίσει τα παρακάτω: 
Αυτή η ειδοποίηση δεν μπορεί να είναι άμεση και θα σας 
ειδοποιεί μόνο όταν είστε εκτός εμβέλειας για 
περισσότερο από 2 λεπτά (όταν η τροφοδοασία 12V 
συνεχούς ρεύματος είναι διαθέσιμη για περισσότερο 
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από 20 λεπτά εάν χρησιμοποιείται μία μπαταρία). Μόλις το ακουστικό 
επανέλθει μέσα στο εύρος, η ειδοποίηση θα σταματήσει αυτόματα. Ένα 
σύντομο πάτημα του πλήκτρο λειτουργίας (15) μπορεί να διακόψει τον 
ήχο ειδοποίησης αλλά το κείμενο “out of range” θα συνεχίσει να αναβοσβήνει 
στην οθόνη (18) μέχρι το ακουστικό να βρεθεί ξανά μέσα στο εύρος της 
μονάδας. 
Σημείωση: Αυτή η ειδοποίηση εκτός εύρους θα συμβεί και στην περίπτωση 
που οι μπαταρίες της μονάδας έχουν εξαντληθει και η τροφοδοσία συνεχούς 
ρεύματος έχει αποκοπή. 
Όταν ο Αισθητήρας φωτός (5) ανιχνεύσει χαμηλή ένταση φωτός, μόλις το 
πλήκτρο κλήσης (1) πατηθεί, ο λευκός φωτισμός LED (4) θα ανάψει 
αυτόματα για να φωτίσει το πρόσωπο του επισκέπτη. Αυτό υποβάλλεται στο 
“AUTO” που έχει επιλεγεί για το μενού ΦΩΣ ΠΥΛΗΣ. 
Ένας ήχος μπιπ θα ακούγεται κάθε φορά που πατάτε ένα πλήκτρο για να 
επικυρώσετε την καταχώρησή σας. Για να εξαλειφθει ένας τέτοιος ήχος μπιπ, 
πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αριστερά (9) μέχρι να ακουστεί ένας 
δεύτερος ήχος μπιπ. Για να συνεχίσετε τον ήχο μπιπ, πατήστε παρατεταμένα 
το πλήκτρο δεξία   (10) μέχρι να ακουστεί ένας ήχος μπίπ. 
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  ΑΝΑΠΆΝΤΗΤΕΣ ΚΛΉΣΕΙΣ 
Σύμφωνα με τις περιστάσεις μιας αναπάντητης κλήσης 
από έναν επισκέπτη (π.χ. όταν είστε εκτός σπιτιού), η 
ένδειξη αναπάντητης κλήσης θα αρχίσει να 
αναβοσβήνει όταν βρίσκετα σε κατάσταση αναμονής. 
Παράλληλα, το κειμένο “X MISSED CALL(S)“ θα 
εμφανιστεί στο κάτω μέρος της οθόνης (18) κάθε φορά 
που  ενεργοποιείται (το X αντιπροσωπεύει το συνολικό 
αριθμό των αναπάντητων κλήσεων, ο μέγιστος αριθμός 
αναπάντητων κλήσεων που μπορούν να αποθηκευτούν 
είναι 10, με την πιο πρόσφατη καταχώρηση προς την 
παλαιότερη καταχώρηση). 
 
Σύντομο πάτημα του πλήκτρου Ομιλία / απάντηση /  
(16) για την έναρξη της οθόνης (18). Σύντομο πάτημα 
του πλήκτρου αναπάντητων κλήσεων  (14) για να 
εμφανιστεί η πρώτη εικόνα, αν πατήσετε ξανά θα 
εμφανιστούν οι επόμενες εικόνες μετά την τελευταία 
καταγεγραμμένη εικόνα, η οθόνη (18) θα σας ζητήσει αν 
προτιμάτε να διαγράψετε τις εικόνες, χρησιμοποιήστε το 
πλήκτρο αριστερά / δεξιά  (9) (10) για να επιλέξετε 
και το πλήκτρο μενού (11) για να επιβεβαιώσετε. Σε 
περίπτωση που επιλέξετε NO, η ένδειξη για τις αναπάντητες κλήσεις θα 
συνεχίσει να αναβοσβήνει έως ότου διαγραφούν όλες οι αποθηκευμένες 
εικόνες. 

ΠΡΟΦΎΛΑΞΗ 
• Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό εναλλασσόμενου 

ρεύματος για την φόρτιση της συσκευής. Η χρήση άλλου τροφοδοτικού 
μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. 

• Μην αναμιγνύετε παλιές και νέες αλκαλικές μπαταρίες στη μονάδα 
πόρτας. 

• Όταν δεν χρησιμοποιείτε το Video DoorPhone 210 για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, αφαιρέστε όλες τις μπαταρίες από το ακουστικό και τη μονάδα 
πόρτας για να αποφευχθεί η διαρροή των μπαταριών. 

• Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε έντονο ηλιακό φως για μεγάλο 
χρονικό διάστημα ή κοντά σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας, υγρασίας 
και σε ένα περιβάλλον με υπερβολική σκόνη. 

• Μην ανοίγετε το περίβλημα? δεν μπορούν να επισκευαστούν τα μέρη 
που είναι στο εσωτερικό. 

• Όταν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά, απενεργοποιήστε το ακουστικό 
και φορτίστε την μπαταρία που παρέχεται για 4 έως 5 ώρες 
χρησιμοποιώντας την βάση φόρτισης. 
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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  
Το ακουστικό και η μονάδα πόρτας δεν μπορούν να επικοινωνήσουν 
• Το ακουστικό και τη μονάδα της πόρτας έχουν διαφορετικό ID κωδικό, 

εκτελέστε τη διαδικασία σύνδεσης. 
• Η μπαταρία έχει εξαντληθεί. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες στη μονάδα 

πόρτας ή επαναφορτίστε την μπαταρία του ακουστικού, 
χρησιμοποιώντας την βάση φόρτισης. 

 
Η απόσταση επικοινωνίας είναι δύσκολη 
• Υπάρχουν πολλές μεταλλικές κατασκευές μεταξύ του ακουστικού και της 

μονάδας πόρτας. Μεταφέρετε τη θέση της συσκευής. 
• Η μπαταρία έχει εξαντληθεί. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες στη μονάδα 

πόρτας ή επαναφορτίστε την μπαταρία του ακουστικού, 
χρησιμοποιώντας την βάση φόρτισης. 

  
Εκτός εύρους, η ειδοποίηση πάντα ενεργοποιημένη 
Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος στη μονάδα πόρτας. Αντικαταστήστε τις 
μπαταρίες ή ελέγξτε την παροχή συνεχούς ρεύματος στη μονάδα πόρτας. 
 
Υπάρχει πάντα η ένδειξη χαμηλής μπαταρίας στο ακουστικό 
Η συστοιχία μπαταριών έχει υποστεί βλάβη και δεν μπορεί να 
επαναφορτιστεί. Αντικατάσταση με νέα μπαταρία. 
 
Ο μάνταλος της πόρτας δεν μπορεί να ανοιχτεί από απόσταση από το 
ακουστικό 
• Το πλήκτρο πόρτα κλείδωμα άνοιγμα (13) είναι απενεργοποιημένο. 

Ενεργοποιήστε το πλήκτρο πόρτα κλείδωμα άνοιγμα (13). 
• Δεν υπάρχει παροχή συνεχούς ρεύματος στη μονάδα της πόρτας. 

Ελέγξτε αν παροχή συνεχούς ρεύματος είναι διαθέσιμη. 
• Λανθασμένη σύνδεση των ακροδεκτών. Ελέγξτε την σύνδεση. 
 
Νέα μονάδα πόρτας (πίσω πύλη) δεν μπορεί να επικοινωνήσει με την 
εσωτερική μονάδα 
Η νέα μονάδα δεν είναι σωστά αντιστοίχισμένη με την υπάρχουσα μονάδα. 
Εκτελέστε τη διαδικασία αντιστοίχισης. 
 
Τα πλήκτρα αφής δεν έχουν καμία ανταπόκριση  
Αποσυνδέστε την μπαταρία από την πρίζα για να επαναφέρετε το ακουστικό 
και επανασυνδέσετε. 
 
Έχετε άλλες ερωτήσεις που δεν έχουν επιλυθεί από τις παραπάνω 
πληροφορίες;  
Παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.technolysis-hts.gr

http://www.onetrade.gr/
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 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Ακουστικό  
Τροφοδοσία  επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου  
 800mAh 3.7V 
Φορτιστής  5V 600mA 
Κατανάλωση ισχύος Σε κατάσταση αναμονής 78mA  
Ενεργό  Λειτουργία μετάδοσης 190mA 
 Reception mode 410mA max 
Κουδούνι Επιλέξιμος ήχος, εικόνας ή δόνηση συναγερμού 
Διαστάσεις 50x142x22mm 
  
Μονάδα πόρτας  
Εμβέλεια Έως 300 μέτρα σε ελεύθερο πεδίο, έως 30 μέτρα 

μέσα από τοίχους και οροφές. 
Εφεδρικά (μπαταρία) Μπαταρία (3x AAA αλκαλικές, για 3 ημέρες 

δημιουργία αντιγράφων ασφάλειας, δεν 
περιλαμβάνονται) 

Τροφοδοσία 8…12 V DC ή AC, ελαχ.. 500mA χωρίς διάνοιξη 
πόρτας, 1000mA με διάνοιξη πόρτας (δεν 
περιλαμβάνεται)) 

Συχνότητα 863-870Mhz 
Κατανάλωση ισχύος Σε κατάσταση αναμονής 85mA 
 Ενεργή λειτουργία μετάδοσης 200mA 
 Λειτουργία λήψης 450mA 
Υλικό ABS / PC / PMMA 
Σύνδεση Εξωτερική τροφοδοσία 12V AC ή DC ΜΕΓ., 

500mA ΕΛΑΧ. 
 Σύνδεση με 12V, 1A ΜΕΓ. 
 Διακοπή σύνδεσης 12V, 1A ΜΕΓ. 
 AUX υποδοχή με μέγιστο φορτίο, 12V/200mA 
Θερμοκρασία  
περιβάλλοντος - 20° C έως + 50° C 
IP IP54 
Κάμερα 1/4" CMOS με 300K pixel 
Διαστάσεις 57x139x30mm 
 
Προκειμένου να συνεχιστεί η βελτίωση του προϊόντος, η Marmitek διατηρεί το δικαίωμα 
να αλλάξει τις προδιαγραφές ή / και τα σχέδια χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 
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Περιβαλλοντικές Πληροφορίες για τους Πελάτες στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96 / ΕΚ ορίζει ότι ο εξοπλισμός που 
φέρει αυτό το σύμβολο επάνω στο προϊόν ή / και η συσκευασία του 
δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα απορρίμματα του δήμου. 

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται 
ξεχωριστά από τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Είναι δική σας ευθύνη να 
απορρίψετε αυτό και τα άλλα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά, σε ειδικούς χώρους 
συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. Η σωστή 
απόρριψη και ανακύκλωση θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών 
συνεπειών για το 36 © MARMITEK περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για 
πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών σας 
συσκευών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές σας αρχές, την 
υπηρεσία διάθεσης απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε 
το προϊόν.. 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
Η Marmitek είναι ένα εμπορικό σήμα της B.V. xxx™ είναι ένα εμπορικό σήμα 
της Marmitek B.V. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Κάθε προσπάθεια έχει 
γίνει για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο είναι 
ακριβείς. Marmitek δεν είναι υπεύθυνη για την εκτύπωση ή τα τυπογραφικά 
λάθοι. Τα Πνευματικά Δικαιώματα και όλα τα άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας 
στο περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε 
αριθμούς μοντέλων, το λογισμικό, ο ήχος, το βίντεο, το κειμένου και οι 
φωτογραφίες) ανήκουν στη Marmitek B.V. Οποιαδήποτε χρήση του 
Περιεχομένου, αλλά χωρίς περιορισμό, διανομή, αναπαραγωγή, 
τροποποίηση, απεικόνιση ή μετάδοσης χωρίς την προηγούμενη γραπτή 
συγκατάθεση της Marmitek απαγορεύεται αυστηρά. Όλα τα πνευματικά 
δικαιώματα και άλλες σημειώσεις περί ιδιοκτησίας πρέπει να διατηρούνται σε 
όλες τις αναπαραγωγές. BABYVIEW 725 37 Άλλα ονόματα εταιρειών και 
προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν μπορεί να είναι εμπορικά σήματα 
των αντίστοιχων εταιρειών τους. Η αναφορά σε προϊόντα τρίτων 
κατασκευαστών είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί 
υποστήριξη ούτε σύσταση. Η Marmitek δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη 
σχετικά με την απόδοση ή χρήση αυτών των προϊόντων. 
 

MARMITEK BV - P.O. BOX 4257 - 5604 EG ΑΙΤΧΟΦΕΝ 
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 
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