DIGITALE SCREEN VIEWER MET 3,5 INCH BEELDSCHERM
ARTIKELNUMMER 39704

1: cameralens (kijkhoek 170 graden)
2: “niet storen” LED indicator (knippert in de “niet storen” stand elke paar seconden)
3: bel-knop

1. 3,5 inch TFT kleurenscherm
2. LED indicator geeft aan wanneer de batterij bijna leeg is
3. UP-knop (om foto’s te bekijken en in het menu omhoog te scrollen)
4. Down-knop (om foto’s te bekijken en in het menu omlaag te scrollen)
5. LED indicator voor de “niet storen” stand (knippert in de “niet storen” stand elke paar seconden)
6. Monitor/Instelling knop voor de “niet storen” stand (10 seconden indrukken om de “niet storen” stand in te
schakelen)
7. EXIT knop (om het menu te verlaten)
8. Menu knop (in het menu kunt u de helderheid, het contrast en de kleurenweergave van het beeldscherm
aanpassen, de taal selecteren, datum, tijd en foto’s checken en foto’s wissen)
9. Luidspreker (de bewoner zal een “ding-dong” geluid horen wanneer op de bel-knop wordt gedrukt)

Aanpassingen in het menu
• Helderheid aanpassen.
U hoeft slechts op de UP-knop
of de DOWN-knop te drukken om aanpassingen
te doen. Als u klaar bent, drukt u op de Menu-knop
om de volgende eigenschap aan te passen.
• Selecteer de preview-modus. Het systeem zal
automatisch naar de diamodus overschakelen.
Foto’s zullen nu automatisch worden getoond.
Door op de UP-knop of DOWN-knop te drukken kunt u de diashow pauzeren en de huidige foto vasthouden.
Druk op de UP-knop of de DOWN-knop om de diashow te hervatten. Nadat alle foto’s getoond zijn, zal de
diashow automatisch afgesloten worden.

Instructie voor de fotomodus
1. Het eerste cijfer (hier:28) duidt op de foto die op dat moment
getoond wordt. Het tweede cijfer (hier:55) geeft het totale aantal
foto’s aan.
2. Datum (jaar/maand/dag) waarop de foto genomen is.
3. Tijdstip waarop de foto genomen is.
4. Het aantal foto’s (hier:8) dat nog niet bekeken is.

Zelf installeren:

Stap 1. Boor op de gewenste hoogte een gat in de deur. Verwijder aan de achterkant van de cameralens de
beschermlaag van het 3M dubbelzijdige plakband. Steek de lens aan de buitenkant door het gat in de deur.

Stap 2.
Steek de bevestigingscilinder door het gaatje in de pakking. Verwijder aan de achterkant van de pakking de
beschermlaag van het 3M dubbelzijdige plakband. Steek de achterkant van de cameralens door de
bevestigingscilinder en plak de pakking aan binnenkant van de deur.

Stap 3. Stop aan de achterkant van het beeldscherm 3 AAA batterijen erin. Bevestig het 4P kabeltje van de lens
aan de achterkant van het beeldscherm. Bevestig het beeldscherm aan de pakking. De door viewer is nu klaar
voor gebruik.

Eigenschappen:
1.

3,5
kleurenscherm

inch

2.

diameter
bevestigingscilinder: 12 mm

3.

geschikt
voor alle deuren met een dikte tussen 35-65 mm

4.

resolutie:
300.000 pixels

5.

10
seconden nadat u de monitorknop hebt ingedrukt zal het beeldscherm automatisch in de slaapstand gaan.

6.

U
kunt
op ieder moment zien wat zich aan de buitenkant van de deur afspeelt. Als u op de monitorknop drukt, zal de
camera automatisch een foto nemen.

7.

Het
geheugen kan 100 foto’s bevatten. Als het geheugen vol is, zal bij het maken van een nieuwe foto de eerste
foto gewist worden.

8.

Wanneer
een bezoeker op de bel-knop drukt, gaat het scherm aan en zal de camera automatisch een foto nemen.

9.

Druk op
de UP- of DOWN-knop om op ieder gewenst moment foto’s te bekijken. Als u in het menu de preview-modus
selecteert, zal de diashow worden gestart.

10.

Menu
instellingen (het menu biedt de volgende opties: aanpassen van helderheid, contrast, kleur, taal, datum en
tijd, bekijken en wissen van foto’s)

11.

Met

3

AAA batterijen kunt u meer dan 1200 foto’s maken.
12.

De “niet
storen” stand wordt als volgt ingeschakeld: Zorg ervoor dat het beeldscherm in de slaapstand staat. Houd de
monitorknop 10 seconden lang ingedrukt. Het rode lichtje rechtsonder het beeldscherm zal knipperen. De
door viewer staat nu in de “niet storen” stand. Als iemand nu op de bel-knop drukt, zal er geen belgeluid te
horen zijn en het beeldscherm zal niet aan gaan. De “niet storen” modus wordt uitgeschakeld door 10
seconden lang de monitorknop ingedrukte te houden tot het beeldscherm aan gaat.

Onderdelen:
1. beeldscherm
2. pakking
3. cameralens
4. bevestigingscilinder
5. gebruiksaanwijzing

[exclusief AAA batterij]

AFVALVERWIJDERING
De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval gooien, maar
milieuvriendelijk afvoeren.

Houdt u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met uw gewone
huishoudelijke afval weg

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3

40764 Langenfeld
Email: info@eurotops.nl

Deze gebruiksaanwijzing stemt in technisch opzicht overheen met de stand, die bij het ter perse gaan geldig
was. Technische veranderingen en wijzigingen in uitvoering voorbehouden.
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