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Gyors kezelési útmutató
Csomag tartalma 

WL-11.E1 vezeték nélküli videó kaputelefon

A doboz kinyitása után győződjön meg róla, hogy a felsorolt elemeket tartalmazza:

Mester Állomás Akkumulátor Töltőállomás

�, 1P 
□

 WLW-BT.E 

� 
AC adapter 

WL-1ME.E1 

Video kapuállomás

WL-DA.E1 

� 

(31,1 BLJ06W050040P2-U 

Adapter dugó A 

Facsavarok a videó állomás 
fali rögzítéséhez x2

Csavarok a videó állomás 
fali rögzítéséhez x2(2)

WLW-C.E 

Fa csavarok a töltőállomás fali 
rögzítéséhez x2

Gyors kezelési útmutató 
(jelen leírás)

Kezelési óvintézkedések

Részegységek és funkciók
Mester állomás

LCD kijelző ----------=--=
*Nem érintő kijelző.

r---------------------

 Használat előtt távolítsa
 el a kijelző védő fóliát.
L---------------------

                          -

Funkció gombok
(F1, F2, F3) 

A gomb megnyomásával 
válaszolhat a videó kapu 
állomás hívására.

_A IIl o 
--'i:i-'-1(!)=---_._ __ _:;¾----oFF button 

Monitor/beállítás gomb
Kapuállomás kameraképének 
megjelenítése.
* Megjelenítés beállításainak
megváltoztatása
Ha túl sötét van vagy nagy a
háttérvilágítás, akkor a képet a
jó láthatóság érdekében
hangolja be.
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Mikrofon 

Beszélgetés, vagy 
kamerakép megtekintés 
befejezése.

Antenna (beslő) 
Kerülje a belső antenna eltakarását a kezével. 
Az antenna eltakarása ronthatja a vételt.

AC adapter 
Csatlakoztassa a megfelelő 
adapterdugót az adapterhez.
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AIPHONE 

Részegységek és funkciók
Videó kapuállomás

AIPHONE Wl.-DA 

Hangszóró-------------

Hívógomb ---------;;;;.[ ____ _ 

U _ 
A gomb megnyomásával 
kezdeményezhet hívást.

D ------�.-----Mikrofon

------=5----Éjszakai LED világítás

�----------
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Nyissa fel az elemek 
behelyezésekor vagy 
elemcsere esetén.

Funkciógombok használata ([EJ, �. [ITJ) 

A funkciógombok által választható funkciók ([EJ, �. �) a kijelzőn jelennek meg amikor elérhetők. 

• Az elérhető funkciók a készülék aktuális állapotától függően változhatnak. 

A főállomáson tárolt 
felvételek 
megjelenítése.

Menü 
megnyitása

A képernyőn megjelenő funkciókat a funkció alatti gomb segítségével választhatja ki. 

1. példa: Készenléti állapotban 2. példa: Hívás fogadása

Felvétel rögzítése a 
mesterállomáson.

Kép pozíciójának
 váltása a kijelzőn.

Váltás széles
képernyős
nézetre

A mesterállomás csengőhangját és a beszédhangot hallhatja.

& Vigyázat

• Hangos zajok keletkezhetnek, ne tartsa közvetlen a füléhez a hangszórót
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Állapot LED

Kikapcsoló (OFF) gomb

Töltőállomás

Hangszóró

Kamera

Fényérzékelő

Alacsony külső fények 
mellett, hívás esetén  a 
LED világítás automa-
tikusan bekapcsol. A 
világítás a mester videó 
állomás monitor/beállítás 
gomb megnyomásával is 
bekapcsolható.

 Vízelvezető lyukak
Ezeken a lyukakon át 
távozik a bejutó víz.
Ne torlaszolja el a lyukakat.

Rögzítőkeret

Az AIPHONE készülékek forgalmazója:

HA-HO Hometechnics Kft. 
H-1139 Budapest, Röppentyű u. 69.
Tel.: (36-1) 350-2098,
Mobil: (36-30) 633-HAHO
Email: info@ha-ho.hu; Honlap: www.ha-ho.hu

Hangszóró

*Ne távolítsa el az
 akkumulátor csomag
 műanyag borítását!

Beszéd gomb

 Elem (akkumulátor) fedél
Nyissa fel új elem 
behelyezésekor vagy 
elemcsere esetén.

Használat előtt távolítsa 
el a védőfóliát.

Hívógomb

Kameraszög 
beállító

--,.:..,..--- Akkumulátor fedlap 

Rögzítő csavar

Mikrofon

Vonal

Vonal

Vonal

Vonal

Vonal

Vonal

Vonal

Vonal

Vonal

Vonal

Vonal
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Mesterállomás töltése
Első használat előtt legalább 16 órán át töltse a készüléket!

Nyissa ki az akkumulátor 
fedelet 

Csatlakoztassa az akkumulá-
tor kábelt a fedél alatti csatla-
kozóba.

Tegye a helyére az akku-
mulátort és helyezze 
vissza a fedelet.

• Vigyázzon, hogy ne csípje be a kábelt
a fedéllel.

Fali aljzat

J. i,ij 

AC adapter 
(kábel hossz: kb. 1.8 m)

A helyi fali aljzatnak megfelelő dugót használjon 
az AC adapterhez. 
• 

• 

Töltés alatt az állapotjelző LED
pirosra vált.
Megfelelő töltöttségi szintnél a LED
kikapcsol.

• 

( N o t e s J'�---------•• 
• A töltési idő a következő esetekben
megnövekedhet:
- Alacsony hőmérséklet.
- Alacsony hálózati feszültség.
- A töltés során a mester állomást használták
- A készülék vételi állapota "Hatókörön kívül"

• Tegye a mesterállomást a töltőállomásba ha
nincs használatban, túltöltés abban az esetbe
sem következik be, ha a mesterállomás
folyamatosan a töltőállomásban van.

• Előfordulhat, hogy az állapotjelző nem kapcsol
ki azonnal, ha a készüléket a töltőállványról
eltávolítják.

• Az akkumulátor telepítése után az akkumulátor
töltöttségi szintje alacsonyabb lehet, mint a
tényleges érték.

• A kijelzőn "AIPHONE" felirat jelenik meg,
miután a mester állomást bekapcsolja és az
állapotjelző LED pirosan világít.

• Ne távolítsa el az akkumulátor csomag
műanyag borítását!

• Ha a mesterállomást kiveszi a
töltőállomásból, vagy az AC adaptert több
mint egy hétig kihúzza, akkor távolítsa el az
akkumulátort a mesterállomásból (ezzel
megakadályozhatja az akkumulátor
teljesítményvesztését)

• 

• Az idő pontossága +/- 1 mp lehet havi szinten. Javasoljuk, hogy időközönként állísa be újra az időt.

Nyomja meg az [F3] (Menü) gombot
 készenléti állapotban

Fl F2 

� 1)) 

Megjelenik a menü

AIPHONE WL-1ME 

F1 F2 F3 

Dátum formátum  E] 

MM/00/YYYY 

Vissza V   Választ 

A dátum és idő beállítás jelenik meg. 

Állítsa be a dátumot és az időt az 
[F1] és [F2] gombokkal, majd 
nyomjon [F3] a befejezéshez.
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Fl F2 F3 

? 1))

• Az aktuális érték sárgán villog.

• 

•  

Dátum és idő állítása:
[TI] (/\): növeli eggyel
� (V): csökkenti eggyel
Ha eléri a maximumot és megnyomja
az [TI]  gombot, akkor visszaugrik a
minimumra.

, Ismételje a EJas lépést és állítsa be a
      hónapot, évet, és napot. 

Fl F2 F3 

? 1))

A beállítás végét csippanás jelzi.
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Videó kapuállomás telepítése
Távolítsa el a rögzítőkeretet 
a készülékről

Csavarja ki az alsó rögzítőcsavart és vegye
 le a rögzítőkeretet.

Vegye le az akkumulátor fedlapot

Akkumulátor ------;..__·� 

,,., 0 

Lazítsa ki mindkét csvart és vegye le a 
fedelet. 

Helyezzen be 6db AA elemet (nem 
tartozék
Tápellátás: 6xAA elem (Ni-MH elem, 
legalább 2500mAh kapacitással) 

Állítsa be a kamera szöget

:�j
�;

+190 
(facing front) � (facing up) � 

Kamera szög
beállító

A kamera szög 0° és 19° között állítható.

;, ijy :_ 
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Rögzítse a készüléket a 
rögzítőkeretben

Először tegye a készülék felső részét a keretbe 
majd pattintsa be az alsó részt is. Ha a készülék 
teljesen a keretben van, rögzítse azt az alsó 
rögzítőcsavarral. E 

E 

Figyeljen oda az elemek helyes polaritására!

Tegye vissza a fedlapot

Fül� 

�� 

g 

�� 
• Először illessze a helyére a rögzítő 

füleket.Csavarja vissza mindkét csavart.
• Az elemtartó fedelének hátulján gumi

tömítés található. Győződjön meg róla,
hogy a tömítés a helyén van.

Hívásfogadás

• Ne használjon facsavart ha 
kapcsolódobozra rögzíti a 
készüléket. 

• A fal felszínétől függően
előfordulhat, hogy a rögzítés
nem lehetséges

Hívásfogadás és beszélgetés

Amikor megnyomja a videó kapuállomás hívógombját:

A képernyőn láthatja a 
hívófelet 

• Ha a bejövő kép nem megfelelő
világosságú, állítsa be a megfelelő
háttérvilágítást.

Nyomja meg a  [Ei] gombot, 
majd beszéljen a hívóval

A "talking" (beszéd) felirat megjelenése 
után beszélhet a hívóval.
• 

• 

Felváltva beszélgessenek a hívóval. Ha 
egyszerre beszélnek, az kimaradásokat 
okozhat a kommunikációban.
Ha nem hallja megfelelően a hívót, állítson 
a hangerőn.

• Ha a beszélgetés 50 mp.-nél hosszabb, 
akkor az "Extend" (meghosszabbít) 
felirat jelenik meg. Ez idő alatt nem 
lehet a képernyőt manuálisan 
átkapcsolni vagy  rögzíteni.

Beszélgetés meghosszabítása 
Ha megjelenik az "Extend" (meghosz-
szabbít) felirat nyomja meg az �-at

Fl F2 

� 1)) 

A beszélgetést további egy perccel meghosszabbítja. 

A beszélgetés befejezéséhez:  [QJ

� [I) { l)j O � 
� ◊!� � 

• 

o t e s J'�-----------••

• Ha nem válaszol a hívásra 30 másodpercig akkor a
hívás bontásra kerül. A kijelző visszatér készenléti 
állapotba

• A beszélgetési idő nagyjából egy perc, ezt kétszer
hosszabbíthatja meg 1-1 perccel.

• Ha a környezeti zaj túl hangos és nem érthető a 
beszéd akkor használja a push-to-tlak funkciót 
(beszéd gombnyomáskor)

• Amikor hívás érkezik a kapuállomásról, a
mesterállomás automatikusan rögzíti azt, ilyenkor a 
"rec" (rögzítés) felirat látható.

• Éjjel bekapcsolható a videó kapuállomás éjszakai
megvilágításának LED-je.

• A hívás gomb megnyomásától kb. 6 másodpercre
van szükség, hogy a mesterállomáson megjelenjen a 
videókép.

• Ha beszéd közben a töltőállomásba helyezi a
mesterállomást, akkor a kijelző késznléti állapotba 
áll át.

Kiadás: Október 2018 ® 1018KQ 61 076 
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Dugó

Megjegyzések

Vigyázat!

Idő és dátum beállítása
Használat előtt állítsa be az időt és a dátumot. A beállított értékeket használja a eszköz a rögzített 
képek listázásához.

c■Megjegyzések�l•IIXJ, 
• Az idő és a dátum alapértékre áll vissza például ha eltávolítja az akkumulátort.

Ebben az esetben állítsa be újra az időt és a dátumot.

Akkumulátor Csatlakozó

Fekete Piros

Helyezze a mesterállo-
mást a töltőállomásba.
Állapotjelző LED

Rögzítő
csavar

fedél

Kamera szög
beállító

Kamera szög
beállító

(egyenes) (fölfelé)

Rögzítse a rögzítőkeretet a falra.

Függőleges csavartávolság
83,5 mm
(fúrósablon jobb alsó sarokban)

Ajánlott telepítési magasság:
1450 mm (1,45 m)

Rögzítse a keretet a tartozék csavarokkal, 
vagy használjon a fal típusának megfelelő 
dübelt és csavart.

( N o Megjegyzésekt e s:.------------• 

Fúrósablon
83,5 mm

(használat előtt ellenőriz-
ze, a nyomtatás méretel-
térést okozhat.) 

Megjegyzések

Akkumulátor
fedél

Megjegyzések

Válassza ki a "Dátum & Idő" menüpont-
ot az [F2] gombbal, majd nyomjon  [F3]
(választ)

Megjegyzések

Megjegyzések




