
 

 
 

MK-DH 
MK-DV  

MK-DVF  

 

Videó kaputelefon 
 
 
 

Szerelési utasítás 
 
 
Óvintézkedések 
 

. ÁLTALÁNOS TILTÁS!  NEDVESSÉGGEL 

KAPCSOLATOS TILTÁS! 
SZÉTSZERELNI TILOS! 

 

 

FIGYELMEZTETÉS! 

 
 
 

 
FIGYELEM! (Elhanyagolása halálesetet, vagy súlyos sérülést okozhat!) 

 
1. Tilos a készüléket szétszerelni, illetve átalakítani, mivel az tűz, illetve villamos 

áramütés veszélyét idézheti elő.  

 

2. Meglévő csengővezeték használata előtt győződjön meg arról, hogy az nem áll 

feszültség alatt, ellenkező esetben villamos áramütés, vagy a készülék károsodása 

léphet fel. Forduljon szakemberhez.   

 
 

 
VIGYÁZAT! (Elhanyagolása személyi sérülést, vagy anyagi kárt  

okozhat!) 

 

 

1. A táphálózatra való csatlakozás előtt győződjön meg arról, hogy a vezetékekben nem 

áll fenn zárlat, ellenkező esetben tűz, vagy villamos áramütés veszélye fordulhat elő. 
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1. Felszerelési hely 
 
 Nem szabad a videó kapuállomást olyan helyre felszerelni, ahol az előtte álló személy 

mögött erős háttérfény áll fenn, mint például: 

 a) közvetlen napfény 

 b) utcai lámpa, vagy kézilámpa 

 c) fedett kapubejáró, de erős háttérvilágítással. 

 

 

 

 

 
2. A kamera látómezeje 
 
 (1) Nézze a képet a kiindulási kamerapozícióból. 

 (2) A kar lefelé húzásával a kamera felfelé mozgatható. 

 
3. Kábel 
 

 1. Párhuzamos vezeték, illetve szimpla-köpenyű kábel használata ajánlatos. 

Vinilköpenyű, polietilén szigetelésű kábel ajánlott. 

 2. Tilos laza vezetéket, sodrott érpárt és koaxiális kábelt használni. 

 

 

 

 
 
4.  Kábelezési távolság 
 

 1.0 mm  18AWG 

D <----> M   200 m     650` 
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A csomag tartalma 
 

 MK-DH, MK-DV, vagy MK-DVF 

 Csavarok 

 Speciális csavarhúzó (MK-DV, MK-DVF) 

 Átlátszó névtábla (MK-DV, MK-DVF) 

 Alapcsavar (MK-DV) 

 Hátdoboz süllyesztett szereléshez (MK-DVF) 

 Szerelési utasítás 

 

 

 

 

(1) 2 db csavar 

(2) Szimpla falidoboz 

(3) Vízelvezető nyílás 

 Tilos a kapuállomás körül tömítést, stb. alkalmazni 

(4) Speciális csavarhúzó 

(5) Vandálbiztos előlap 

(6) Átlátszó névtábla, 2 db 

(7) 4 db csavar, az MKW-P-hez mellékelve 

(8) 2 db csavar, az MKW-P-hez mellékelve 

(9) Szerelőlap MKW-P (külön kell megrendelni) 

(10) 4 db alapcsavar 

(11) Kerek falidoboz 

(12) 4 db csavar 

(13) Vandálbiztos lap 

(14) Hátdoboz süllyesztett szereléshez 

 

1 Felületi szerelés dobozra (MKW-P-vel) 

2 Felületi szerelés falra 

3 Készítsen 4 db, 6 mm-nél nem nagyobb átmérőjű, 35 mm mély furatot a falba. 

 

NP:  Polaritásmentes 
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Műszaki óvintézkedések 
 
• Üzemi hőmérséklettartomány: -10

o
C ~ +60

o
C 

• Tisztítás. A készüléket semleges háztartási tisztítószerrel benedvesített puha 

rongydarabbal kell tisztítani. Dörzshatású tisztítószer, illetve dörzspapír használata 

tilos. 

 
Műszaki adatok 
 
• Kamera egység:    CCD kamera 

• Letapogatási sorok száma:   525 sor 

• Minimális megvilágítás:   1 lux, vagy kevesebb, 30 cm távolságban 

• Méretek:  

  MK-DH 

   Magasság  130 mm 

   Szélesség  98 mm 

   Mélység  37,5 mm 

  MK-DV 

   Magasság  173 mm 

   Szélesség  98 mm 

   Mélység  25 mm 

  MK-DVF 

   Magasság  209 mm 

   Szélesség  135 mm 

   Mélység  23,5 mm 

• Hátdoboz:      

  Magasság   180 mm 

  Szélesség   110 mm 

  Mélység   45 mm 

 

• Súly: 

  MK-DH    230 gr. 

  MK-DV    590 gr. 

  MK-DVF   550 gr. 

   

Jelen készülék vizsgálata során megállapítást nyert, hogy az kielégíti az FCC 15. fejezetében foglalt, a "B" osztályú digitális 

készülékekre vonatkozó határértékeket, melyeket úgy állapítottak meg, hogy jelentős védelem legyen biztosított a 

zavaróhatásokkal szemben a készülék lakásban való alkalmazása esetén. 

Jelen készülék rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ fel és sugározhat ki, ennélfogva  - a gyártó által előírtaktól eltérő 

felszerelése, illetve használata esetén -  zavarhatja a rádiókom-munikációt. Nincs azonban semmilyen garancia arra nézve, hogy 

egy konkrét telepítés esetén nem jelentkezik zavaróhatás. Amennyiben jelen készülék okozza a rádió-, ill. televízióvételben fellépő 

zavaróhatást (ezt jelen készülék ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani), akkor javasoljuk a felhasználónak, hogy az alábbi, 

esetleges megoldások alkalmazásával tegyen kísérletet a zavaróhatások kiküszöbölésére: 

- A vevőantenna másik irányba való átállítása, vagy áthelyezése; 

- A készülék olyan, másik táphálózati csatlakozóaljzatba való csatlakoztatása, amely nem abban a leágazásban található, 

amelyre a rádió-, illetve televíziókészülék csatlakozik; 

- A készülék és a vevőberendezés közötti távolság növelése. 

Szükség esetén forduljon segítségért gyakorlott rádió/TV-szerelőhöz 
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GARANCIA  

Jelen készülékre a forgalmazó HA-HÓ Kft. a készülékhez mellékelt garancialevélen feltüntetett 

időtartamra és feltételek mellett vállal garanciát.  
 
 
Forgalmazza: 
 

HAHÓ Kft. 
Vagyonvédelmi szaküzlet 
1134 Budapest, Klapka u. 17-23. 
Tel: 350-2098, 350-2099 
Fax: 320-7748 
e-mail: haho@mail.datanet.hu 
www.ha-ho.hu 
 

 


