MANUAL DK
DV447WIP

Home is not a place, it’s a feeling

IP Video Intercom System over APP
Tillykke med købet af dit nye ELRO Video dørtelefon System med natvisning, 4-leder
tilsluttet udendørs enhed med navnepladet og en indendørs skærm med indbygget
aluminium på 7 "(18cm) med WiFi-forbindelse.
Vi ønsker at du skal kunne bruge dette ELRO-produkt uden at skulle læse en
omfattende vejledning, så denne brugsanvisning hjælper dig med at komme i gang,
gør udendørsenheden og indendørs skærmen til at fungere sammen og angive de
vigtigste funktioner. Du vil også lære, hvilken app du har brug for til fjernadgang.
Hvis du har brug for mere detaljerede oplysninger, er der en omfattende forklaring på
alle funktioner i appen, eller du kan besøge vores hjemmeside www.elro.eu for en
service hotline og flere detaljer.

Produktbeskrivelse og funktioner

Denne ELRO IP Video Intercom giver dig mulighed for fjernt at se, hvem der ringer
din dørklokke, selvom du ikke er hjemme. Den har en aluminium færdig udendørs
enhed med en beskyttende regnskærm til overflade vægmontering. 700 TVL-kameraet
med 46 ° synsvinkel leveres med 6 ægte hvide lysdioder for farve natvisning i mørket
i mindst 2 meter foran kameraet. Enheden har også en tændt navneplade.
Den indvendige skærm på 7 "(18 cm) har en børstet aluminiumsfront og 16 melodier /
lyde at vælge imellem. Du kan individuelt indstille ringetone-volumen (H / M / L) og
talevolumen (trinløs). Du kan også justere lysstyrken og farveintensiteten.
Når nogen ringer til intercom, afspiller skærmen en melodi eller lyd og viser billedet
fra kameraet. Du kan så observere, svare og / eller åbne døren eller porten. Portåbner
og døråbner kan tilsluttes enten indendørs skærm eller udendørs enhed.
Derudover kan du forbinde indendørs skærmen til din router hjemme via WiFi. Det er
derefter muligt at sende opkald til ELRO Intercom-appen, som du kan finde i Apple
App Store eller Google Play Butik. App'en giver dig mulighed for at se direkte video
af den besøgende plus muliggør 2-vejs lydkommunikation. Du kan gemme billeder
eller video fra appen til din smartphone og endda aktivere dørlås i dit hjem

(til både elektriske og magnetiske dørlåse).
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Installation af ip video dørtelefon
A: Montering af udendørsenhed (kun overflademontering)

1. Tag regnvejr og brug det til at markere
boringshullerne på din væg. Sørg for, at du er i
stand til at nå dette sted fra bagsiden med 4-ledet
tilslutningskabel (og dørlåsekabel hvis det er
relevant) for at forbinde det med skærmen. Vi
anbefaler en monteringshøjde på mellem 1,35 og
1,70 meter. Prøv at undgå direkte sollys eller regn
så meget som muligt.
2.

Sæt 4-lederkablet gennem det rektangulære hul i
regnskylen og tilslut kablerne til slots nummer 1-4:
- 1 lydledning - grøn
- 2 Jordkabel - blå
- 3 videokabel - brun
- 4 strømledning - sort
Kablet har ingen speciel stik, så du kan bruge
ethvert eksisterende 4-ledet kabel, der er min. 4 x
0,5 mm². Vi anbefaler at holde længden af kablet
op til maksimalt 30 meter for at undgå
komplikationer.

3.

Forbind eventuelt en elektrisk dørlås til port 5 og
port 6. For at forbinde en dørlås skal du altid
bruge 2 x 1,0 mm² kabel. Se venligst
ledningsdiagrammerne i afsnittet "Tilføjelse af
dørlås" for flere ledningsfunktioner til enten
udendørsenheden eller indendørs skærmen.

4.

Fastgør regnskylen med skruerne og dowels
leveret med sæt; tag mærkepapiret ud, skriv dit
navn og sæt det ind igen.

5.

Sæt udendørsenheden i regnskoven og sæt den
fast med inbusskruen.

B: montering af indendørs monitor
6.

7.

8.

Brug monteringsbeslaget til at markere boringshullerne
på din indendørs væg og fastgør den til væggen, så at
4-leder kabel og strømkabel (plus valgfrit
en ekstra ledning til dør / + portlås) kan gå igennem
fra bagsiden.
Slut 4-lederkablet til slots nummer 1-4 i samme rækkefølge som til
udendørsenheden, og tilslut derefter strømforsyningskabel til indendørs skærmen
og hæng den på beslaget.

C: tilslutning af systemet til app.

Download ELRO Intercom-appen fra Google Play Butik til Android-enheder
eller fra Apple App Store til iPhones.
9. Sørg for, at din mobiltelefon og indendørs skærm bruger det samme
WiFi- netværk. Sæt adapteren i en stikkontakt for at tænde for systemet og
vent til et bip.
10. Åbn appen og tryk på knappen "+" for at tilføje den nye enhed. Følg
instruktionerne "Smart Konfig" i appen. Hold din WiFi adgangskode

ledig.

11.

Hvis parring mislykkes, skal du gendanne skærmen til fabriksindstillingerne
ved at skubbe til låsen min. 5 sekunder; prøv derefter igen.
12. Du er nu klar til at modtage opkald på din mobiltelefon begge dele
inden for og uden for dit hjem WiFi netværk.
13. Valgfrit: Hvis flere brugere ønsker at få adgang til denne dørtelefon på deres
egne mobiltelefoner, skal de bare downloade appen og tilføje en enhed via QRkode. For at gøre dette skal du gå til enhedens indstillinger / QR-kode og lade
dem scanne din specifikke QR-kode fra appen på din telefon.

Indendørs monitorns funktioner
Når en besøgende ringer klokken, lyder den valgte ringetone, og billedet vises
automatisk på skærmen. Du kan derefter tale med den besøgende ved at trykke kort på
TALK-knappen på skærmen. Ved at trykke på DOOR UNLOCK eller GATE
UNLOCK-knappen kan du låse op for din dør eller port. Hvis du vil se billedet fra
kameraet, uden at nogen har ringet til klokken, kan du trykke på LIVE VIEW knappen
for at se livebilledet i ca. 40 sekunder. Med knapperne på skærmens side kan du vælge
din ringetone, ændre ringetone og talevolumen og justere skærmens lysstyrke og
farveintensitet.
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App indstillinger
ELRO Intercom App er designet til brug sammen med ELRO DV040WIP og ELRO
DV447WIP. Inde i appen, når du ikke har tilføjet nogen enhed, finder du et
spørgsmålstegnikon øverst til højre.Hvis du allerede har tilføjet en enhed, skal du gå
til indstillinger for at finde et spørgsmål
Marker ikonet mærket "Hjælp":

Tilføj en dørlås

Via ELRO Intercom app kan du fjernbetjening en dørlås.
Tilslut en dørlås med 2 x 1,0 mm ledning. Du skal bruge en separat strømforsyning til
at forbinde din dørlås til udendørsenheden; Kontroller ledningsdiagrammerne
nedenfor. Bemærk: Kontroller omhyggeligt, om du vil have andre til at komme ind i
dit hjem, selvom du ikke er hjemme. Vær opmærksom på risikoen ved at lade andre
være i.
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Wiring diagram electric lock unlocking by indoor monitor
1. Audio Wire
2. Ground Wire
3. Video Wire
4. Power Wire
5/6 Electrically controlled lock wiring
7/8 The gate lock wiring
Wiring diagram electric lock unlocking by outdoor unit
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Specefikationer
Outdoor unit
Camera resolution
Camera angle
Power supply
Working temperature
Night view
Dimensions
Indoor monitor
Screen size
Resolution
Power supply (output)
Power consumption
Adapter Input Voltage
Cable length
Dimensions
No. Of melodies

: 700 TVL
: 46°
: Via the indoor monitor
: -15°C - +50°C
: 6 x real white light LEDs, 2m
: 163 x 85 x 62 mm
: 7” (18 cm)
: 800 x 480
: DC 12V, 1100 mA
: 4,5 W – max. 9,5 W
: AC 100 – 240V; 50 - 60 Hz
: Max.30 m; 4 x 0,5 mm
: 215 x 152 x 18 mm
: 16

Sikkerheds Instruction

1. Installer ikke udstyret i omgivelser med høj temperatur eller høj luftfugtighed.
2. Hold enheden væk fra fjernsyn, ellers kan signalerne fra tv'et og intercom'en
forstyrre hinanden.
3. Rør ikke apparatet med våde hænder.
4. Undgå at smide, tabe eller slå enhederne.
5. Rengør kameraet eller skærmen med en blød klud. Brug ikke vaskemiddel, tyndere,
flygtige eller ætsende væsker.
6. Udsæt ikke kameraet på udendørsenheden for direkte sollys.
7. Brug produktet i en situation, hvor der ikke er nogen indblanding.
8. Når en bil eller motorcykel passerer, kan billederne blive sløret eller afskåret på
grund af radiobølgernes indblanding.
Caution

1. For at forhindre skade skal produkterne installeres på gulv / væg i henhold til
til instruktionen.
2. Strømstikket som afbryder skal holdes bekvemt at betjene.

Symboler:

Genbrug og bortskaffelse: WEEE-symbolet (a) betyder, at dette produkt skal
bortskaffes separat fra andet husholdningsaffald. Når det når sin levetid, skal du tage
det til et udpeget affaldsindsamlingssted i dit område for at sikre en sikker
bortskaffelse eller genbrug. Beskyt miljøet, menneskers sundhed og naturressourcer!
Læs vejledningen (b) før brug og opbevar den på et sikkert sted til fremtidig brug og
vedligeholdelse.
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