
© MARMITEK 

 

 

Οδηγίερ Υπήζηρ



DOORGUARD350 1 

Δ
λ
λ
η

ν
ικ

ά
 

ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ 
 Γηα ηελ απνθπγή βξαρπθπθισκάησλ ην πξντόλ απηό (εθηόο ηεο

εμσηεξηθή θάκεξαο) ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζε
εζσηεξηθνύο θαη μεξνύο ρώξνπο. Μελ εθζέηεηε ηα εμαξηήκαηα ζε
βξνρή ή πγξαζία. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ην πξντόλ θνληά ζε κηα
κπαληέξα, πηζίλα θ.ιπ..

 Μελ εθζέηεηε ηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηόο ζαο ζε εμαηξεηηθά πςειέο
ζεξκνθξαζίεο ή έληνλεο πεγέο θσηόο.

 ε πεξίπησζε εζθαικέλεο ρξήζεο ή αλ έρεηε αιιάμεη ή επηζθεπάζεη
κόλνη ζαο ην πξντόλ, όιεο νη εγγπήζεηο ιήγνπλ. Η Marmitek δελ
απνδέρεηαη θακία επζύλε ζε πεξίπησζε εζθαικέλεο ρξήζεο ηνπ
πξντόληνο ή όηαλ ην πξντόλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζθνπνύο άιινπο
από απηνύο πνπ θαζνξίδνληαη. Η Marmitek δελ απνδέρεηαη ηελ
επζύλε πξόζζεησλ δεκηώλ πιελ απηώλ πνπ θαιύπηνληαη από ηελ
λνκηθή επζύλε ηνπ πξντόληνο.

 Σν πξντόλ απηό δελ είλαη παηρλίδη. Κξαηήζηε ην καθξηά από παηδηά.

 Μελ αλνίγεηε ην πξντόλ: ε ζπζθεπή κπνξεί λα πεξηέρεη ειεθηξνθόξα
κέξε. Σν πξντόλ πξέπεη λα επηζθεπάδεηαη κόλν από έλα εηδηθεπκέλν
εκπεηξνγλώκνλα.

 πλδέζηε ην ηξνθνδνηηθό ζηελ πξίδα εθόζνλ βεβαησζείηε όηη ε ηάζε
είλαη ε ίδηα κε ηηο ηηκέο ζηηο εηηθέηεο αλαγλώξηζεο. Πνηέ κε ζπλδέζεηε
έλα θαιώδην πξνζαξκνγέα ή ξεύκαηνο όηαλ έρεη ππνζηεί βιάβε. ε
απηή ηελ πεξίπησζε, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ πξνκεζεπηή ζαο.
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ΔΙΑΓΩΓΗ 
πγραξεηήξηα γηα ηελ αγνξά ηνπ Marmitek DoorGuard350™. 
Υξεζηκνπνηώληαο απηό ην ζύζηεκα ζπξνηειεόξαζεο κπνξείηε λα 
αθνύζεηε θαη λα δείηε ηνλ επηζθέπηε πνπ είλαη ζηελ πόξηα ζαο (ρσξίο ν 
επηζθέπηεο λα ην γλσξίδεη), πξηλ απνθαζίζεηε λα ηνπ αλνίμεηε. Η θάκεξα 
παξέρεη πςειήο πνηόηεηαο εηθόλεο αθόκα θαη ζην ζθνηάδη. Απηή ε 
θάκεξαο είλαη αξθεηά κηθξή γηα λα ηνπνζεηεζεί πάλσ ζην πιαίζην ηεο 
πόξηαο, ρσξίο δηάλνημε νπώλ ζην ηνίρν. 

ΣΟ ΔΣ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ 

εη 

1. Μόληηνξ κε νζόλε
2. Πίλαθα ηνίρνπ γηα ην κόληηνξ
3. Κνπδνύλη πόξηαο κε θάκεξα θαη θάιπκκα γηα ηελ βξνρή
4. Σξνθνδνηηθό
5. 10 κέηξα 4 ππξήλσλ θαιώδην γηα ηε ζύλδεζε ηεο θάκεξαο
6. 1.5 κέηξν 2 ππξήλσλ θαιώδην γηα ηε ζύλδεζε κε ηελ γεληθήο ρξήζεο

ειεθηξηθή θιεηδαξηά πόξηαο
7. Σνπνζέηεζε πιηθνύ
8. Οδεγίεο ρξήζεο

Δπιπλέον μόνιηοπ (διαηίθεηαι ξεσωπιζηά) 

1. Μόληηνξ κε νζόλε
2. Πίλαθα ηνίρνπ γηα ην κόληηνξ
3. Σξνθνδνηηθό
4. 10 κέηξα 4 ππξήλσλ θαιώδην γηα ηε ζύλδεζε κε ην πξώην monitor
5. Σνπνζέηεζε πιηθνύ
6. Δηδηθό εξγαιείν
7. Οδεγίεο ρξήζεο
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ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ 
Πεξηγξαθή ησλ εμαξηεκάησλ 
 
Κοσδούνι πόρηας κάμερα μπροζηινή πλεσρά  
1. Οπή γηα ηελ βίδα 
2. Μεγάθσλν 
3. Κάκεξα 
4. LEDs, γηα νξαηόηεηα ζην ζθνηάδη 
5. Πιήθηξν θνπδνύλη 
6. Μηθξόθσλν 
 
Κοσδούνι πόρηας κάμερα πίζω πλεσρά 
7. 2-ππξήλσλ θαιώδην κε βύζκα γηα ηελ ζύλδεζε ηεο 

ειεθηξηθήο θιεηδαξηάο πόξηαο. 
8. 4-αγσγώλ θαιώδην κε γείσζε ξεύκαηνο κε βύζκα 

γηα ηελ κεηαθνξά εηθόλαο θαη ήρνπ γηα ηελ 
παξαθνινύζεζε 

 
Μόνιηορ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Μηθξόθσλν 
10. Μεγάθσλν 
11. Οζόλε 
12. Δλεξγνπνίεζε ‘On’ LED 
13. Μπαηαξία κόληηνξ 
14. Πιήθηξν ελδνεπηθνηλσλίαο 
15. Πιήθηξν άλνηγκα πόξηαο 

16. Πιήθηξν ζίγαζεο  
17. Πιήθηξν έληαζεο 
18. Πιήθηξν κελνύ 
19. + πιήθηξν 
20. – πιήθηξν 
21. Πιήθηξν ήρσλ θιήζεσλ 

Δπαθέο ζύλδεζεο γηα θαιώδην ηεο θάκεξαο (R1 κέζσ R4) 
DC ζύλδεζε πξνζαξκνγέα 
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Βήμα 1. Σοποθέηηζη ηος κοςδοςνιού πόπηαρ 
κάμεπαρ ζηο πλαίζιο ηηρ πόπηαρ. 

 Αλνίμηε κηα ηξύπα (15 ρηιηνζηώλ) ζην πιαίζην ηεο πόξηαο, ζην ύςνο 
πνπ ζέιεηε λα ηνπνζεηήζεηε ην θνπδνύλη πόξηαο θάκεξα. 

 Πεξάζηε ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο κέζα από ηελ ηξύπα ζην θάιπκκα 
βξνρήο θαη κέζα από ην πιαίζην ηεο πόξηαο. 

 πλδέζηε ηελ θάκεξα θαη ην θάιπκκα βξνρήο ζην πιαίζην κε ηηο βίδεο 
πνπ παξέρνληαη. 

 Καιύςηε ηηο νπέο από ηηο βίδεο ζηε θάκεξα κε ηα θαπάθηα πνπ 
παξέρνληαη. 

Βήμα 2. ύνδεζη ηος καλωδίος για ηην κάμεπα. 

 Σν επηπιένλ παξερόκελν θαιώδην γηα ηε ζύλδεζε ηεο θάκεξαο, έρεη 
έλα καύξν αξζεληθό βύζκα ζην ηέινο ηεο θάκεξα θαη έλα 4 U βύζκα 
ζην ηέινο ηνπ κόληηνξ. Κιηθάξεηε ην καύξν βύζκα ηνπ θνπδνπληνύ 
πόξηαο ηεο θάκεξαο πάλσ ζην καύξν αξζεληθό βύζκα ηνπ επηπιένλ 
παξερόκελν θαιώδην. Οδεγήζηε ην θαιώδην ζην ζεκείν όπνπ 
πξόθεηηαη λα ηνπνζεηεζεί ην κόληηνξ (Πξνζνρή: ζα πξέπεη λα 
ππάξρεη κηα πξίδα ξεύκαηνο ζηελ πεξηνρή). 

 Σνπνζεηήζηε ηνλ πίλαθα ηνίρνπ πάλσ ζηνλ ηνίρν ρξεζηκνπνηώληαο 
ηηο ηέζζεξηο παξερόκελεο βίδεο. 

Βήμα 3. Σοποθέηηζη ηος μόνιηοπ ζηο ηοίσο. 

 Πάξηε ην κόληηνξ θαη αζθαιίαζηε ηα θαιώδηα κε ηα 4 U βύζκαηα κε 
ηε ζσζηή ζεηξά θάησ από ηηο 4 ππνδνρέο. 

 πλδέζηε ην ηξνθνδνηηθό κε ην πίζσ κέξνο ηνπ κόληηνξ. 

 Σώξα ηνπνζεηήζηε ην κόληηνξ έλαληη ηνπ πίλαθα ηνίρνπ θαη 
κεηαθηλήζηε ην πάλσ θάησ ζηνλ πίλαθα, έηζη ώζηε λα θνπκπώλεη 
πάλσ ζηνλ πίλαθα. 

 Σν DoorGuard350™ έρεη πιένλ εγθαηαζηαζεί κε επηηπρία θαη είλαη 
έηνηκν πξνο ρξήζε. 

 Μπνξείηε πάληα λα βγάιεηε ην κόληηνξ ηξαβώληαο ην πξνο ηα 
επάλσ. 
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ΡΤΘΜΙΗ ΦΩΣΔΙΝΟΣΗΣΑ, 
ΑΝΣΙΘΔΗ ΚΑΙ ΥΡΩΜΑΣΟ 
Μπνξείηε λα νξίζεηε ηα αθόινπζα παηώληαο αξθεηέο θνξέο ην πιήθηξν 
κελνύ: 
ΦΩΣΔΙΝΟΣΗΣΑ 
ΑΝΣΙΘΔΗ 
ΥΡΩΜΑ 
Αιιάμηε ηε ξύζκηζε παηώληαο ην + ή - πιήθηξν. 
 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΊΑ 
Μόιηο έλαο επηζθέπηεο παηήζεη ην θνπδνύλη πόξηαο παηώληαο ην 
πιήθηξν θνπδνύλη πόξηαο, ε εηθόλα ζα εκθαληζηεί ακέζσο ζην κόληηνξ 
ηνπ ζπηηηνύ. Με απηό ηνλ ηξόπν κπνξείηε λα δείηε πνηνο είλαη ζηελ πόξηα 
πξηλ απνθαζίζεηε λα αλνίμεηε (ή λα πξνζπνηεζείηε όηη δελ είζηε ζην 
ζπίηη). Γηα λα κηιήζεηε ζηνλ επηζθέπηε, κπνξείηε απιά λα παηήζεηε ην 
πιήθηξν ελδνεπηθνηλσλίαο. Αλ έρεηε επίζεο εγθαηαζηήζεη  έλα ειεθηξηθό 
άλνηγκα πόξηαο, κπνξείηε λα αλνίμεηε ηελ πόξηα παηώληαο ην πιήθηξν 
άλνηγκα πόξηαο. (Λεηηνπξγεί κόλν αλ έρεηε κηα εηθόλα ζην κόληηνξ) 
Αλ ζέιεηε λα δείηε πνηνο βξίζθεηαη έμσ ρσξίο θαλείο λα έρεη παηήζεη ην 
θνπδνύλη πόξηαο, παηήζηε ην πιήθηξν κόληηνξ. Γελ ζα κπνξεί θαλείο λα 
ζαο αθνύζεη. 
Δάλ επηζπκείηε λα ζαο αθνύζεη απηόο πνπ βξίζθεηαη έμσ, παηήζηε ην 
πιήθηξν ελδνεπηθνηλσλίαο. 
Μπνξείηε λα απελεξγνπνηήζεηε ην θνπδνύλη ηνπ κόληηνξ κε ην πιήθηξν 
ζίγαζεο. Σν πιήθηξν on/ ζίγαζεο ζηε ζπλέρεηα αιιάδεη από θόθθηλν ζε 
κπιε. Παηώληαο ην πιήθηξν ζίγαζεο επαλαζπλδέεηαη θαη πάιη ην 
θνπδνύλη. Καη ην κπιε ρξώκα αιιάδεη πάιη ζε θόθθηλν. 



DOORGUARD350 7 

Δ
λ
λ
η

ν
ικ

ά
 

ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΜΔ ΣΟ 
DOORGUARD 350 

ύνδεζη μίαρ ηλεκηπικήρ κλειδαπιάρ πόπηαρ 

- Γηα λα αλνίμεηε ηελ πόξηα από ην κόληηνξ. 
- Η θάκεξα ζα παξέρεη ηελ ηξνθνδνζία γηα ην άλνηγκα πόξηαο 
- Υξεηάδεζηε έλα ειεθηξηθό άλνηγκα πόξηαο από 8 έσο 12 V DC. 
(Marmitek 09774). 
- πλδέζηε ην άλνηγκα πόξηαο ζην 2-ππξήλσλ θαιώδην πνπ παξέρεηαη. 
Σν βύζκα ηνπ θαισδίνπ ζπλδέεηαη ζηελ ππνδνρή 2-ππξήλσλ ηεο θάκεξα. 

ύνδεζη πολλαπλών μόνιηοπ 

- Γηα λα κπνξέζεηε λα δείηε πνηνο είλαη ζηελ πόξηα ζαο από δηάθνξα 
ζεκεία (κεγ. 4). 
Σν DoorGuard350 Hands Free κόληηνξ: 08056 (E έθδνζε) 08062 (Αγγ. 
έθδνζε). 
Σν θαιώδην 4-ππξήλσλ πνπ παξέρεηαη καδί κε ην επηπιένλ κόληηνξ είλαη 
παξάιιεια ζπλδεδεκέλν ζηα ζεκεία ζύλδεζεο ηνπ πξώηνπ κόληηνξ. Έλα 
3

ν
 ή 4

ν
 κόληηνξ κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ ζην 2

ν
 ή 3

ν
 κόληηνξ αληίζηνηρα. 

- Αλ ζέιεηε λα γεθπξώζεηε κηα κεγαιύηεξε απόζηαζε, ειέγμηε ηνλ 
παξαθάησ πίλαθα γηα ηελ απαηηνύκελν ηύπν θαισδίνπ. 
 
Μήθνο θαισδίνπ  Απαηηνύκελνο ηύπνο θαισδίνπ 
1-25m   4 ππξήλσλ θαιώδην κε ειάρηζην 4x 0,55mm

2
 

25-50m  νκναμνληθό θαιώδην, 75 ohm κε ειάρηζην 0,5mm
2
 + 2 

θαιώδην ήρνπ 0,35mm
2
 

50-100m  νκναμνληθό θαιώδην, 75 ohm κε ειάρηζην 1.0mm
2
 + 2 

θαιώδην ήρνπ 0,35mm
2
 

100-300m  νκναμνληθό θαιώδην, 75 ohm κε ειάρηζην 1.5mm
2
 + 2 

θαιώδην ήρνπ 0,5mm
2
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ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ 
Γεν ςπάπσει εικόνα 

Διέγμηε αλ ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο είλαη ζσζηά ζπλδεδεκέλν ζηελ 
πξίδα. 
Διέγμηε ηε ζέζε ηνπ πιήθηξνπ γηα ηελ ειάρηζηε θαη ηε κέγηζηε αληίζεζε 
θαη γπξίζηε ηνλ ηξνρό πνπ βξίζθεηαη ζηε πιατλή πιεπξά γηα λα επηιέμεηε 
ηελ θαιύηεξε εηθόλα. 
Διέγμηε αλ ηα βύζκαηα είλαη ζσζηά ηνπνζεηεκέλα   
Γεν ςπάπσει ήσορ 

Διέγμηε αλ ηα βύζκαηα είλαη ζσζηά ηνπνζεηεκέλα  
Η εικόνα είναι θολή (ζύννεθα) 

Διέγμηε αλ ππάξρνπλ παξεκβνιέο ζηε γύξσ πεξηνρή. Γηα παξάδεηγκα, 
έλα θαιώδην πςειήο ηάζεο, ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θ.ιπ.. 
Αλ έρεηε θη άιιεο εξσηήζεηο; 
Παπακαλούμε επιζκεθηείηε ηην ιζηοζελίδα www.onetrade.gr για 
πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ. 

http://www.onetrade.gr/
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ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
Μόνιηοπ 

Αλάιπζε:  320 x 240 
Σξνθνδνζία:  230V AC DC 15V 
Οζόλε:   4"/ 10cm 
Ήρνο θνπδνπληνύ:  Νηηλγθ Νηνλγθ (ξπζκηδόκελε έληαζε) 
Καηαλάισζε ηζρύνο: Μέγ. 5 Watt (ρσξίο άλνηγκα πόξηαο) 
Γηαζηάζεηο:  220x120x25mm 

Κάμεπα 

Κάκεξα:  CMOS Υξώκα 
Φαθόο θαη γσλία:  50° 
Διαρ. θσηηζκόο:       0,1 LUX 
Νπρηεξηλή όξαζεο: 5 Τπέξπζξεο LEDs 
Ήρνο:   Δλζσκαησκέλν κηθξόθσλν θαη κεγάθσλν 
Γηαθόπηεο άλνηγκα πόξηαο: Provides DC12V, 1A Max. 
Γηαζηάζεηο:   45x120x35mm 

Πεξηβαιινληηθέο Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο Πειάηεο ζηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε 
Η Δπξσπατθή Οδεγία 2002/96 / ΔΚ νξίδεη όηη ν εμνπιηζκόο πνπ θέξεη απηό ην 
ζύκβνιν επάλσ ζην πξντόλ ή / θαη ε ζπζθεπαζία ηνπ δελ πξέπεη λα 
απνξξίπηνληαη καδί κε ηα απνξξίκκαηα ηνπ δήκνπ. Σν ζύκβνιν απηό ππνδεηθλύεη 
όηη ην πξντόλ πξέπεη λα απνξξίπηεηαη μερσξηζηά από ηα θαλνληθά νηθηαθά 

απνξξίκκαηα. Δίλαη δηθή ζαο επζύλε λα απνξξίςεηε απηό θαη ηα άιια ειεθηξηθά θαη 
ειεθηξνληθά, ζε εηδηθνύο ρώξνπο ζπιινγήο πνπ νξίδνληαη από ηελ θπβέξλεζε ή ηηο ηνπηθέο 
αξρέο. Η ζσζηή απόξξηςε θαη αλαθύθισζε ζα βνεζήζεη ζηελ απνηξνπή πηζαλώλ αξλεηηθώλ 
ζπλεπεηώλ γηα ην 36 © MARMITEK πεξηβάιινλ θαη ηελ αλζξώπηλε πγεία. Γηα πην ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ απόξξηςε ησλ παιηώλ ζαο ζπζθεπώλ, παξαθαινύκε 
επηθνηλσλήζηε κε ηηο ηνπηθέο ζαο αξρέο, ηελ ππεξεζία δηάζεζεο απνξξηκκάησλ ή ην 
θαηάζηεκα από ην νπνίν αγνξάζαηε ην πξντόλ. 
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