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Digitális ajtókitekintő DPV-35A 3,5"-os LCD 

képernyővel 

Használati útmutató 
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1. Termékleírás 
a) Az ajtókukucskáló külső egysége 
 
1. Kamera lencse IR 
megvilágítással 
2. Mozgásérzékelő (nem minden 
modell 
rendelkezik vele) 
3. Csengő 
 
Figyelmeztetés: Az alap modellek 
nem rendelkeznek csengővel, 
ezért az 
ajtókitekintő külső részének 
átmete sokkal kissebb. 
 
b) Az ajtókukucskáló belső egysége 

 
1. Gomb a külső terület megtekintéséhez 
2. Az UP gomb a menübe való felfele haladásra és Zoom Out (nagyítás) 
funkcióra szolgál 
3. A DOWN gomb a menüben való lefele haladásra és Zoo In (kicsinyítés) 
funkcióra szolgál 
4. Menü gomb 
5. Memóriakártya bemenet (ha az adott modell rendelkezik vele) 
6. Hangszóró 
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2. Kezdetek 

 
• A csengő megnyomásakor az hangjelzést ad ki 

• Ha valaki a csengővel és memóriakártyával rendelkező modellen megnyomja a 

csengőt, akkor a berendezés készít egy képet, amelyet elment a 
memóriakártyára. A Fényképet visszatekinthetjük a berendezés képernyőjén 
vagy számítógépen. 
 

• A belső egységen a gomb megnyomása után a kamera aktiválódik, és Ön 

megtekintheti a kamera felvételét. Ha ismételten megnyomja a gombot, akkor a 
kamera egy fényképet készít. 

 
• Ha a menüben videó módot válassza ki, akkor a gomb megnyomása után 

videófelvétel készül. 

 
• A képernyő bekapcsolása után használhatja a nagyítás/kicsinyítés funkciót az 

oldalsó gombok segítségével. 

 
• Ha a berendezés fel van szerelve mozgásérzékelővel, akkor lehetséges fénykép 

készítése, ha valaki 0,5-1 méteres távolságban mozog a kamera előtt 5-10 
másodpercig. 

 
3. A menü használata 

 
• A Menüben való haladás: 

• A menübe a berendezés jobb oldalán, az M gomb megnyomásával léphet 

be. 

• Ismételten nyomja meg az M gombot az almenübe való belépéshez. 

• A menüben való fel és lehaladáshoz használja az UP és DOWN gombokat. 

• A menü választási lehetőségei (Eltérőek lehetnek a külömböző modelleknél): 

• Date (Dátum) - Az aktuális dátum és idő beállítása, amely így megjelenik a 

felvételeken is 

• Auto Screen Off (A képernyő automatikus kikapcsolása) - minél hamarabb 

kikapcsol a képernyő, annál hosszabb lesz a berendezés üzemideje. 10s, 
20s, 30s vagy Off (kikapcsolás) lehetőségek közül választhat. 

• Language (a nyelv kiválasztása) 

• Frequency (frekvencia) 

• Mode (felvételi mód) - Fénykép vagy videófelvételi mód 

• Preview (A felvételek visszatekintése) - A felvételek között az UP és DOWn 

gombok segítségével mozoghat. Az M gomb megnyomása után megjelenik egy 
almenü, ahol kitörölheti a konkrét felvételt (Delete one), vagy az összes felvételt 
(Delete all), esetleg visszalépni a megtekintőbe (Back to Preview). 
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• Don’t Disturb (Ne zavarjanak) - Ha az Off (kikapcsolás) lehetőséget 

választja, akkor a berendzeés nem fog hangjelzést kiadni, csak felvilágít a 
képernyő. 

• Night Vision (Éjjellátó) - Ha az Ön berendezése ezzel fel van szerelve, 

akkor itt ki- vagy bekapcsolhatja az éjjellátó funkciót. 

• Ring set (Csengetés beállítása) - Itt beállíthatja a berendezés hangerejét, 

és kiválaszthatja a csengőhangot is. 

• Motion Detect (Mogásérzékelés) - Ha az Ön berendezése ezzel fel van 

szerelve, akkor itt ki- és bekapcsolhatja a mozgásérzékelő funkciót. 

 
4. Telepítés 

 
• 1. lépés - Távolítsa el a külső egység hátuljáról a ragasztó védőfóliáját, majd 

óvatosan helyezze bele az ajtóban található lyukba, ahogy az az 1-es képen is 
látható. 
 
Figyelmeztetés: A külső egységet úgy helyezze el, hogy a kamera felül, a csengő 
alul helyezkedjen el. 

 
• 2. lépés - Távolátsa el a belső egység hátuljának a ragasztójáról a védőfóliát, 

majd ragassza azt fel az ajtóra úgy, hogy a kamera kábeljét át tudja rajta húzni. 
(2. és 3. kép) 
 

• 3. lépés - A képernyő bal oldaláról távolítsa el a ceruzaelem tartó takaróját, majd 

helyezzen be 3 darab elemet a készülékbe. Figyeljen azok helyes elhelyezésére. 

 
• 4. lépés - Óvatosan csatlakoztassa a kamera kábeljét a képernyő hátuljához, úgy 

ahogy azt az apró nyilak is jelzik. 

 
• 5. lépés - Csusztassa be a képernyőt a már az ajtóra felragasztott álványba, 

majd erősítse azt oda a mellékelt csavar segítségével. 
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A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat. 
Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal 
semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések 
megsértésével. 
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