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WYGLĄD

WYGLĄDCECHY

● Montaż natynkowy
● Aluminiowa obudowa
● 800 linii TV
● ¼” kolorowa kamera CMOS
● Kąt widzenia 110˚
● Wodoodporny
● Wymiary: 133,2 x 48 x 15,5mm
● Wyjście video 1 Vp-p 75 Ω
● Napięcie zasilania 10-15 V DC
● Pobór prądu 2,5 W
● Temperatura pracy -30°÷60°C
● Klasa ochronności IP66

Mikrofon

Kamera

Podświetlanie

Głośnik

Przycisk wywołania

KARTA GWARANCYJNA
Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji

Pieczęć i podpis sprzedawcy, data sprzedaży

1. ZAMEL Sp. z o.o. udziela 24- miesięcznej gwarancji na sprzedawane towary.
2. Gwarancją ZAMEL Sp. z o.o. nie są objęte:

a) mechaniczne uszkodzenia powstałe w transporcie, załadunku / rozładunku lub innych okolicznościach,
b) uszkodzenia powstałe na skutek wadliwie wykonanego montażu lub eksploatacji wyrobów ZAMEL Sp. z o.o.,
c) uszkodzenia powstałe na skutek jakichkolwiek przeróbek dokonanych przez KUPUJĄCEGO lub osoby trzecie a odnoszących się do 

wyrobów będących przedmiotem sprzedaży lub urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wyrobów będących przedmio-
tem sprzedaży, 

d) uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej lub innych zdarzeń losowych, za które ZAMEL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
e) źródła zasilania (baterie), będące na wyposażeniu urządzenia w momencie jego sprzedaży (jeśli występują).

3. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji KUPUJĄCY zgłosi w punkcie zakupu lub firmie ZAMEL Sp. z o.o. na piśmie po ich stwierdzeniu.
4. ZAMEL Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
5. Wybór formy załatwienia reklamacji, np. wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot pieniędzy należy do ZAMEL Sp. z o.o.
6. Terytorialny zasięg obowiązywania gwarancji: Rzeczpospolita Polska.
7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KUPUJĄCEGO wynikających z niezgodności towaru z umową.

1. Proszę wybrać najbardziej dogodne miejsce montażu panelu 
rozmównego unikając nadmiernego oświetlenia kamery oraz 
zacienionych miejsc.

2. Montaż panelu rozmównego przeprowadzić na wysokości  
1,5-1,6 metra.

3. Wywiercić otwory w ścianie
4. Zdemontować pokrywę panela poprzez wykręcenie 

śruby mocującej
5. Przełożyć przewody poprzez daszek doprowadzając je 

i do tylnej części obudowy
6. Przykręcić panel wraz z daszkiem do ściany
7. Zamontować pokrywę panela przykręcając śrubę mo-

cującą
Po montażu panelu zewnętrznego (montaż natynkowy lub pod-
tynkowy) należy zabezpieczyć go silikonem wodoodpornym w 
celu uniknięcia korozji elektroniki oraz kondensacji pary wodnej 
podczas zmiennych warunków atmosferycznych.

DESCRIPTIONS OF DOORBELL(FRONT)

SPECIFICATIONS

OUTDOOR PANEL(DOORBELL)            Version: V1.0

DESCRIPTIONS OF DOORBELL(REAR)

1.

2.

3.

4. 

Microphone

Camera

LED night vision

Speaker

5. Call button

 

Dimension: 133.2*48*15.5mm

1 p-p  Video output

Power voltage DC 10-15V

Power consumption2.5W

60° or 110° viewing angle

Anti-sabotage

V 75Ω

Surface mounting

Aluminium alloy Housing

 

 

800 TV lines 

Water-proof

Color CMOS Camera

LED night vision

Working temperature: -30°C to +60°C

1R：  Audio signal
2B：  GND   ground for Doorbell
          Recommend: Audio cable shield
3Y：  +12V power supply from monitor
4W： Video signal
5GR: COM
6OG: NO 

Door release
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DOORBELL INSTALLATION

1. Please select the most suitable doorbell position, avoid direct sunshine to 

camera, dark surroundings, rain.

2. Determine doorbell installation height: suggest to be1.5~1.6meters. 
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Installation Diagram

A. Surface mounted directly

Processes:
1. Dig a hole at the suitable height on the wall.
2. Disassemble the cover from the outdoor panel by screwing off the 
screw on the bottom.
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