
SEC-PH370 Videokamera dveřní - LCD 2.8" – KÖNIG 

 
Popis: 
Dveřní kamera je elektronický video systém, který vám umožňuje uvidět, kdo je za 
domovními dveřmi. Otevírání dveří je nyní bezpečnější. Integrovaný vnitřní telefon poskytuje 
dva druhy komunikace s návštěvníkem. 7 cm monitor vám poskytuje jasné vidění a je také 
vybaven 3x digitálním zvětšením pro shlédnutí detailů. Dveřní kamera se snadno instaluje na 
dveře a nevyžaduje žádné kabely. 
 

Monitor a popis kamery: 

1. LCD monitor   
2. Indikátor zapnutí   
3. Reproduktor   
4. Mikrofon    
5. Tlačítko zapnutí/vypnutí  
6. Tlačítko mluvení TALK   
7. Tlačítko zvětšení/zmenšení obrazu 
8. Prostor pro baterie 
9. Objektiv kamery 
10. Mikrofon 
11. Reproduktor 
12. Indikátor zapnutí 
 
Instalace: 
Před instalací dveřní kamery je doporučeno nejprve zkontrolovat její správný chod. Vložte do 
prostoru pro baterie 3 ks baterií typu AAA a připojte kameru k monitoru. Stiskněte tlačítko 
zapnutí/vypnutí ON/OFF - nyní musí být na monitoru vidět obraz z kamery. Prověřte také 
funkčnost vnitřního telefonu (tlačítko TALK) a funkce zvětšení/zmenšení. 
1. Než vyvrtáte do dveří otvor pečlivě zkontrolujte výšku, kde bude kamera instalována. 
Doporučená výška je mezi 1,60 m a 1,75 m (tloušťka dveří mezi 35 mm a 55 mm) 
2. Vyvrtejte skrz dveře otvor ± 15 mm. 
3. Sejměte kryt lepicí pásky. 
4. Vložte trubku s plochým kabelem skrz otvor ve dveřích. 
5. Přitlačte kameru proti dveřím, aby bylo její tělo připevněno ke dveřím lepicí páskou. 
Ujistěte se, že je okolo trubky dostatek prostoru pro matici k utažení kamery a zadní desky. 
6. Sejměte kryt kulatých lepicích pásek v zadní části zadní desky a umístěte ji na dveře s 
otvorem ve středu díry vyvrtané ve dveřích. Ujistěte se, že konektor pro plochý kabel v zadní 
desce je na levé straně (viz obrázek). 

 
 
7. K pevnému upevnění kamery a zadní desky zašroubujte matici přes zadní desku k trubce 
kamery. 
8. Připojte konektor plochého kabelu ke konektoru na zadní desce podle obrázku. 
9. Na zadní straně monitoru je konektor pro monitor. Tento konektor se upevní do konektoru 
na zadní desce. (viz předešlý obrázek). 
 

 
 
Umístěte monitor na zadní desku a ujistěte se, že je k ní správně přitlačen. Monitor je 
správně umístěn jestliže mezi ním a dveřmi není žádná mezera. 
 
10. Po upevnění monitoru na zadní desku musí být zajištěn dvěma šrouby v horní části 
monitoru. Na šrouby lze nasadit plastové kryty, které jsou součástí výrobku spolu se šrouby. 
11. Otevřete prostor pro baterie posunutím jeho krytu směrem dolů. Vložte 3 ks 1,5 V baterií 
typu AAA. Uzavřete prostor pro baterie. 
12. Nyní je dveřní kamera připravena k použití. 

 
 

 
 
 
Používání: 
1. Jakmile někdo zazvoní, je možné vidět, kdo stojí u domovních dveří. 
2. Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí ON/OFF k zapnutí monitoru. Indikátor zapnutí se zeleně 
rozsvítí a monitor se zapne. 
Poznámka: Jestliže monitor ručně nevypnete, dojde k jeho automatickému vypnutí po ± 35 
sekundách. Tím se šetří energie baterie. 
3. Stiskněte tlačítko TALK ke spuštění vnitřního telefonu pro komunikaci s návštěvníkem. 
4. Stiskněte tlačítko zvětšení/zmenšení obrazu IN/OUT k detailnějšímu pohledu na 
návštěvníka. 
5. Po vyřízení návštěvy stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí ON/OFF k vypnutí dveřní kamery. 

 
Technické specifikace: 
• Monitor: 7 cm LCD, barevný 
• Rozlišení kamery: 300K pixelů 
• Zorný úhel kamery: 105° 
• Ochrana kamery proti vodě: IP44 
• Napájení: 3 x AAA 1,5 V baterie 
• Životnost baterií: 5 měsíců (5 x 40 sekund použití za den) 
• Tloušťka dveří: mezi 35 mm a 55 mm 
• Rozměry monitoru: 109 x 96 x 17 mm 
• Rozměry kamery: 62 x 40 x 12 mm 
• Provozní teplota: -10 °C ~ 50 °C 
• Provozní vlhkost: 10% ~ 95% 

 
Bezpečnostní opatření: 
Tento výrobek by měl otevírat POUZE oprávněný technik v případě potřeby servisu. V 
případě, že dojde k závadě, odpojte výrobek ze sítě a od jiných zařízení. Výrobek 
nevystavujte vodě nebo vlhkosti. 

 
Údržba: 
K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní 
prostředky. 

 
Záruka: 
Jakékoli změny, modifikace nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného zacházení se 
zařízením ruší platnost záruční smlouvy. 

 
Obecné upozornění: 
Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna 
loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou 
chráněny zákonem. Pro budoucí použití uschovejte tento návod a obal. 
 


