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1 ÓVINTÉZKEDÉSEK

Gondosan olvassa el a kézikönyvben található utasításokat. A kézikönyv fontos információkat tartalmaz a
biztonságos telepítésről, használatról és karbantartásról..

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
• Ezt a készüléket csak arra a célra szabad használni, amelyre kifejezetten tervezték.
• A gyártó nem vállal felelősséget a helytelenvagy ésszerűtlen használatból eredő károkért.
• A rendszert a hatályos előírások betartásával kell kiépíteni. A rendszer összes eszközét kizárólag arra a

célra szabad használni, amelyre tervezték.
• Megfelelő biztosítékot kell elhelyezni az eszközök előtt, legalább 3 mm érintkezési hézaggal (0,12 ”).
• Mielőtt csatlakoztatja a készüléket a hálózati tápellátásra, győződjön meg arról, hogy a készülék adatai

megegyeznek az áramellátási előírásokkal..
• Miután kivette a csomagolásból, ellenőrizze, hogy az eszköz ép-e. A csomagolást (műanyag zacskókat,

polisztirolt stb.) gyermekektől távol tartsa.
• Az eszközt jól szellőző helyre telepítse.
• Ne telepítse a készüléket esőnek vagy nedvességnek kitett környezetbe. Használjon speciális tárolókat

ilyen esetekben.
• Tisztítás vagy karbantartás előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
• A készülék meghibásodása esetén áramtalanítsa a készüléket, ne próbálja megjavítani.
• A készülék beázása esetén a kizárólag a forgalmazó által támogatott szervíztől kérjen segítséget.
• Ne használjon hosszabbító kábeleket a tápkábelhez.
• A javításokat kizárólag a gyártó által forgalmazott pótalkatrészekkel végezze el.
• A rendszer telepítőjének biztosítania kell, hogy a telepített eszközök felhasználói kézikönyvét a

tulajdonos megkapja. Ezt a kézikönyvet mindig tartsa a készülék közelében.
• Ezen óvintézkedések be nem tartása befolyásolhatja a készülék biztonságos működését.
• A kézikönyvben szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A felhasználóknak javasoljuk,

hogy a következő linken keresztül rendszeresen ellenőrizzék az újabb verzió elérhetőségét:

SZERELÉSI ÓVINTÉZKEDÉSEK
• A készlet kizárólag a csomagban található tápegységgel működtethető.
• Az alkatrészeket sima, függőleges felületre telepítse a jelen kézikönyv utasításainak megfelelően.
• Az elektromos zárnyitó gomb lenyomva tartása károsíthatja a zárat.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA
Puha ruhával távolítsa el a port és a szennyeződéseket. Ne használjon agresszív tisztítószereket (benzin,
oldószerek stb.), mert ezek károsíthatják az alkatrészeket. A készülék tisztításához ne használjon
tisztítósprayt.
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2 LEÍRÁS

Az Urmet 1734/501 videokészlet lehetővé teszi egylakásos videókaputelefon-rendszerek létrehozását opcionális
kiegészítő beltéri monitorokkal vagy kaputáblákkal. A belső eszközök egymással kommunikálhatnak.

A készlet tartalma:

Kaputábla színes kamerával 1734/51

5” érintőgombos színes monitor 1734/1

Dedikált tápegység 1726/100

Tartozékok:

Kagylónélküli lakáskészülék 1734/2

Cserélhető beltéri monitor előlap antracitból,
elefántcsontból vagy alumíniumból

1734/61-62-63

Süllyesztődoboz 1726/60

3 A RENDSZER MAXIMÁLIS BŐVÍTHETŐSÉGE

Az egylakásos készlet a következő elemekkel bővíthetők:

� Második kaputábla
� Akár 3 darab 1734/1 beltéri monitor vagy 1734/2 lakáskészülék
� Egy második 1726/100 tápegység, amennyiben kettő, vagy több beltéri eszköz található a

rendszerben.

A RENDSZER MŰKÖDÉSE

Hívás a kaputábláról. Ha hívás érkezik egy kaputábláról, a lakáskészülék és minden további belső eszköz
hívóhangot ad ki, és az 1-es vagy 2-es LED villogni kezd, jelezve, hogy melyik kaputábláról érkezik a hívás. A
lakáskészülék azonnal bekapcsol, és látható rajta a hívó személy képe.
További teendők:

1. Az első beltéri eszköz, amelyen a hívásfogadó gombot megnyomják ( beltéri monitoron és
lakészkészüléken) fogadja a kaputábla hívását. A villogó LED folyamatosan világítani kezd. A többi
csatlakoztatott eszközön a LED továbbra is villog, és a beltéri monitorok kijelzője kikapcsol.

2. A beszélgetés befejezéséhez nyomja meg újra a gombot, vagy várjon az időkorlátra, amely egybeesik a
maximális 120 másodperces hívásidővel..

3. Az elektromos zár nyitásához nyomja meg a gombot a lakáskészüléken. A lakáskészülék kijelzője
kikapcsol és újra bekapcsol. 15 másodperc elteltével a kijelző automatikusan kikapcsol, és a beszélgetés
befejeződik.

4. Egy kiegészítő szolgáltatás aktiválásához (pl. garázskapu nyitásához) nyomja meg a gombot a
beltéri monitoron vagy a lakáskészüléken. A beltéri monitor kijelzője kikapcsol és újra bekapcsol. 15
másodperc után a kijelző automatikusan kikapcsol, és a beszélgetés befejeződik.

MEGJEGYZÉS. Ha nem nyom meg egy gombot sem, a beltéri monitor 30 másodperc múlva kikapcsol.

Kapunyitás és kitekintő funkció. Készenléti módban, a és gombok (elektromos zár nyitás
és kiegészító szolgáltatás) nem aktívak. A beltéri monitor gombja lehetővé teszi, hogy a kaputábla
hívása nélkül megtekinthesse a külső területet. Amennyiben egy második kaputábla is telepítve van a
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Rendszerben, a gomb újbóli megnyomásával átvált ennek a képére. Ha a kijelző be van kapcsolva, a

és gombok működnek.

Interkom hívások: A rendszer készenléti állapotában interkom hívást lehet küldeni a rendszer többi eszközére
az alábbi módokon:

☞ a gomb megnyomásával a beltéri monitoron,

☞ a gomb megnyomásával a lakáskészüléken.

A hívás elküldése után az összes csatlakoztatott eszköz csengeni kezd. A hívás fogadása és interkom
beszélgetés két eszköz között:

☞ nyomja meg a gombor a beltéri monitoron

☞ vagy a gombot a lakáskészüléken.

Kültéri hívások interkom beszélgetés alatt is fogadhatók.

4.1 BEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

4. A beszélgetés hangerejének beállítása a beltéri monitoron vagy a lakáskészüléken.

5. / Beltéri monitor kép és fényerősség beállítása.

6. Csengőhang beállítás és Némító funkció.

4.2 MAXIMUM RENDSZER IDŐTARTAMOK

Hívás és beszélgetés időtartama:

30 mp.

Beszélgetési idő a kaputáblával

Hívásfogadás várakozási ideje a kaputábláról

120 mp.

Hívásfogadás várakozási ideje interkom hívások esetén 30 mp.

30 mp.Beszélgetési idő interkom hívások esetén

4.3 LED-EK JELENTÉSE A BELTÉRI MONITORON ÉS A LAKÁSKÉSZÜLÉKEN

Bejövő hívás az 1-es vagy 2-es kaputábláról

Gyors villogás

A hívást fogadó beltéri monitoron vagy lakáskészüléken
(a beszélgetés időtartama alatt)

Azon a beltéri monitoron vagy lakákészüléken, amelyik cseng

Folyamatosan világít

További beltéri monitorokon és lakáskészülékeken Lassú villogás

Az interkom hívás csengőhangja különbözik a
beltéri hívás csengőhangjától.
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5 BELTÉRI MONITOR ÉS LAKÁSKÉSZÜLÉK

ELÖLNÉZET

A beltéri monitor AUDIÓ gombja (8. ikon) fogadja a kaputábláról beérkező és interkom hívásokat.

IKONOK ÉS FUNKCIÓK

BEÁLLÍTÁSOK

Némítás

Kaputábla jelzőfény

Szín Hívás hangerő vagy Némítás

Audió gomb

Fényerő Beszélgetés hangerő

Kiegészítő szolgáltatás

Mikrofon Interkom hívás

Beállítások Beszéd gomb

Kaputábla kamera be Hangszóró

Zárnyitás
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HÁTULNÉZET

Hangszóró

Táp

Feszültség

Felbontás

Nyomógombok háttérvilágítása Gombnyomás után 20 másodperc

Kijelző

Készenlét

Üzemi hőmérsékletMax. energiafogyasztás

Fő kaputábla
csatlakozó

További beltéri
eszközök

(fő kaputábla)

Audió vagy
videó

lakáskészülék,
2. kaputábla

Al kaputábla
csatlakozó

Csatlakozók

MŰSZAKI JELLEMZŐK

ELEKTROMOS CSATLAKOZÓK

A MONITOR MŰSZAKI JELLEMZŐI
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6 KAPUTÁBLA

ELÖL-, OLDAL- ÉS HÁTULNÉZET

FUNKCIÓK

Csatlakozók / Jumperek / Hangerő

Kaputábla jellemzői

LED segédfény

Felhasználó kapcsolat

Hangerő

Felbontás

Kamera lencse

Háttérvilágítás Üzemi hőmérséklet

Max. energiafogyasztás

Hívás időtartam

Elektromos zár Zárnyitó gombKiegészítő szolgáltatás

Jobb láthatóság éjszaka, vagy rossz fényviszonyok esetén

Elektromos csatlakozások

Kép továbbítása a beltéri monitorra

Beltéri monitor vagy lakáskészülék hívása

Beltéri monitor vagy lakáskészülék hangja

Beszélgetés beltéri monitorral vagy lakáskészülékkel

A lakó nevének kijelzése

Kamera

Hangszóró

Hívógomb

Mikrofon

Csatlakozók

Névtábla
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7 SZERELÉS

Beltéri monitor és lakáskészülék

Süllyesztődoboz használata ajánlott: az 503 típusú vagy 60 mm átmérőjű a beltéri monitorhoz; 60 mm
átmérőjű a lakáskészülékhez. A beltéri monitor vagy a lakáskészülék rögzítéséhez egy speciális konzol tartozik:

1) Helyezze a keretet a falra úgy, hogy balra fent legyen az UP szó.
2) Rögzítse a keretet a falhoz a mellékelt tiplikkel, minden nyíláshoz egyet használjon.
3) Helyezze a nyilak által jelzett területet a kereten lévő kampók fölé, majd nyomja lefelé az eszközt,

hogy rögzítse a kereten.

Kaputábla – Falra szerelt változat

Kaputábla – Süllyesztett változat - 1726/60 süllyesztődobozzal

NÉVTÁBLA FELIRAT

Lazítsa meg a csavart,
amely rögzíti a kaputábla
hátulján található névtáblát

Távolítsa el a névtáblát,
és írja be a neveket a
jelzett irányba

A beltéri
monitor hátulja

Lakáskészülék
hátulja

1726/60
süllyesztődoboz

Csavarok

Csavarhúzó

a víz beszivárgásának
megakadályozása érdekében
használja a mellékelt U tömítést,
és rögzítse azt a kaputábla
hátulján
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8 VEZETÉKEK

Távolságok 1mm² vagy annál nagyobb kábellel

Kaputábla � Legtávolabbi beltéri monitor vagy lakáskészülék 100 m.

Kaputábla � Elektromos zár 10 m.

Kaputábla � Külső zárnyitó gomb 10 m

Tápegység � Beltéri monitor vagy lakáskészülék 20 m.

TÁPEGYSÉGEK

Elektromos zárnyílás a kaputábla SE + / SE- csatlakozóin: 12Vcc / 12Vca

Normál esetben nyitott száraz kapcsolat a kaputábla CO / NO csatlakozóin: 1A @ 30Vcc

Az 1726/100 tápegység 2 beltéri monitorhoz vagy egy beltéri monitorhoz és egy lakáskészülékhez elegendő.

� Megjegyzés: Harmadik vagy negyedik belső eszköz hozzáadásához (legyen szó lakáskészülékről vagy
beltéri monitorról) egy második 1726/100 tápegységre van szükség.



DS1734-001A 10

9 A KÉSZLET ÉS KIEGÉSZÍTŐK BEKÖTÉSI RAJZA
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További bekötési példák találhatók a következő linken:
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Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19 / EU IRÁNYELVE (2012. JÚLIUS 4.) az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE).

A terméken vagy annak csomagolásán az áthúzott kerekes kuka szimbóluma azt jelzi, hogy ezt a
terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Ehelyett az Ön
felelőssége, hogy az eszközöket ártalmatlanítsa az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékának újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyre történő átadásával. Az eszközök külön
gyűjtése és újrahasznosítása elősegíti a természeti erőforrások megőrzését, és biztosítja, hogy
újrahasznosításuk az emberi egészséget és a környezetet védje.

+36 1 216-6230, 476-0876
http://www.urmet.hu
e-mail: info@ urmet.hu

Made in China on Urmet specification

URMET Hungaria kft.
Cím: 1094 Budapest, Liliom u. 39.
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