ORION
ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 7"
2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ

1. Περιγραφή προϊόντος
Η θυροτηλεόραση Orion 7” μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την οπτική και ηχητική επικοινωνία του χρήστη με την είσοδο. Είναι ένα προϊόν κατάλληλο για μονοκατοικία, διπλοκατοικία
καθώς επίσης και για κτίρια γραφείων ή πολυκατοικίες.

2. Χαρακτηριστικά
1. 7” TFTοθόνη μικρής κατανάλωσης, υψηλής ευκρίνειας, χωρίς ακτινοβολία
2. Εξαιρετικό design, slim γραμμή και πλήκτρα αφής
3. Άνοιγμα ηλεκτρικής κλειδαριάς (κυπρί)
4. Άνοιγμα γκαραζόπορτας
5. Οπτική παρακολούθηση εισόδου
6. Αυξομείωση έντασης ήχου κλήσης, καθώς και φωτεινότητας / χρώματος της οθόνης
7. Σύνδεση με 2 καλώδια χωρίς πολικότητα
8. Εύκολη επιτοίχια τοποθέτηση
9. Επιλογή 16 διαφορετικών ήχων κλήσης
10. Δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας μεταξύ συσκευών στην ίδια κλήση
11. Δυνατότητα σύνδεσης κουδουνιού πόρτας
12. Έως και 4 συσκευές παράλληλη σύνδεση

3. Οδηγίες ασφαλείας
1. Μην πιέζετε, μην χτυπήσετε το προϊόν.
2. Κρατήστε τη θυροτηλεόραση μακριά από υψηλή θερμοκρασία και υγρασία.
3. Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή κοντά σε συσκευές με εκπομπή σημάτων διότι μπορεί να
αλλοιωθεί η λειτουργία της θυροτηλεόρασης.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
5. Καθαρίστε την επιφάνεια της κάμερας ή της οθόνης με ένα στεγνό πανί.
6. Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζημιά ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

4. Εγκατάσταση συστήματος
Συσκευή θυροτηλεόρασης
1. Βιδώστε τη βάση της θυροτηλεόρασης με 4 βίδες στον τοίχο
2. Αφού ολοκληρώσετε τη σύνδεση, τοποθετήστε τη θυροτηλεόραση στη μεταλλική βάση.

5. Λειτουργίες πλήκτρων

6. Οδηγίες χρήσης
1. Πιέστε το πλήκτρο κλήσης στην μπουτονιέρα. Θα ακουστεί ο ήχος κλήσης από τη θυροτηλεόραση και θα ενεργοποιηθεί η εικόνα. Πιέστε το πλήκτρο ΟΜΙΛΙΑ στη
θυροτηλεόραση για να επικοινωνήσετε με τον επισκέπτη. Ο χρόνος επικοινωνίας είναι 1
λεπτό. Μετά την πάροδο του χρόνου η επικοινωνία θα κλείσει αυτόματα.
2. Πιέστε το πλήκτρο ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ 1 για να ξεκλειδώσετε την πόρτα Νο 1.
3. Πιέστε το πλήκτρο ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ 2 για να ξεκλειδώσετε την πόρτα Νο 2.
4. Πιέστε το πλήκτρο ΕΙΚΟΝΑ όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας, για να
ενεργοποιήσετε την εικόνα της θυροτηλεόρασης και να έχετε οπτική επαφή με την είσοδο.
Αν υπάρχει δεύτερη μπουτονιέρα πατήστε ξανά το πλήκτρο ΕΙΚΟΝΑ για να έχετε οπτική
επαφή με τη δεύτερη είσοδο. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε και ηχητικά με την είσοδο
πιέστε το πλήκτρο ΟΜΙΛΙΑ.
5. Η φωτεινότητα, το χρώμα και η ένταση μελωδίας και ομιλίας μπορούν να ρυθμιστούν από
τους αντίστοιχους διακόπτες που βρίσκονται στη δεξιά πλευρά της θυροτηλεόρασης.
6. Το σύστημα υποστηρίζει έως και 4 εσωτερικές συσκευές στην ίδια κλήση. Υποχρεωτικά
πρέπει να υπάρχει συσκευή master. Για να ορίσετε μια συσκευή master τοποθετήστε το
ψηφίο Νο 7 στη θέση OFF (
). Για όλες τις επόμενες συσκευές ( slave ) τοποθετήστε
το ψηφίο Νο 7 στη θέση ΟΝ (
).
7. Φωτισμός πλήκτρων αφής: Αν ο φωτισμός των πλήκτρων αφής αναβοσβήνει με συχνότητα ενός δευτερολέπτου αυτό σημαίνει ότι το σύστημα είναι κατειλημμένο από κάποια άλλη
συσκευή η οποία βρίσκεται σε επικοινωνία. Μόλις επανέλθει ο σταθερός συνεχόμενος
φωτισμός στα πλήκτρα αυτό σημαίνει ότι το σύστημα είναι έτοιμο προς χρήση.
8. Επιλογή ήχου κλήσης: Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 16 μελωδίες. Όταν η συσκευή
βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας πιέστε το πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΔΙΑΣ για να
ακούσετε τις μελωδίες. Σταματήστε στην επιθυμητή μελωδία και αυτόματα μετά από 10
δευτερόλεπτα η επιλογή σας θα καταχωρηθεί.
9. Ενδοεπικοινωνία: Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν υπάρχει παράλληλη
σύνδεση δύο ή τριών συσκευών στην ίδια κλήση. Σε κατάσταση ηρεμίας πιέστε το πλήκτρο ΟΜΙΛΙΑ παρατεταμένα για 5 δευτερόλεπτα έως ότου πραγματοποιηθεί η κλήση. Θα
ενεργοποιηθούν αυτόματα οι άλλες συσκευές που είναι συνδεδεμένες παράλληλα στην
ίδια κλήση. Για να λάβετε την κλήση απλά πιέστε το πλήκτρο ΟΜΙΛΙΑ.
10. Μπουτόν ορόφου: Υπάρχει η δυνατότητα στη θυροτηλεόραση να συνδεθεί και το
μπουτόν ορόφου της οικίας στη συσκευή. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα το κουδούνι της
οικίας μας να συνδεθεί και αυτό πάνω στη θυροτηλεόραση.
11. Στη θυροτηλεόραση μπορούν να δοθούν διευθύνσεις όμως αναγράφονται στον
παρακάτω πίνακα.

7. Τεχνικές προδιαγραφές

7 ίντσες

154mm(H)x85mm(V)
215mm(W)x152mm(H)x22mm(D)

www.ctc-electronic.com

