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Használati útmutató 

Videó kaputelefon rendszer 

94220-N, AHD 1080P kültéri kamera 

1. Előnézet 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
IR-LED 1: nappal: színes mód, IR-LED ki; 

2: éjszaka: fekete-fehér mód, IR-LED világít 

  
Kamera Nagy látószögű kamera 

 
Billentyűzet Számkódos zárnyitó billentyűzet 

  
IC kártyaolvasó Támogatja az ISO / IEC 14443 szabvány szerinti kártyát (13,56 

MHz); 
A kártyaolvasó területe a teljes billentyűzet alatt van 

  
Mikrofon Mikrofon 

  
Hangszóró Hangszóró 

  
Hívás gomb A beltéri egység hívásának gombja 

  
Állapotjelző 1: Készenlét: nem világít  

2: Munka: Zölden világít 
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2. Felszerelés 

 

Megjegyzés: 

- Ne telepítse a kültéri egységet napfénnyel 

szembe, olyan helyre ahol intenzív eső éri, 

magas a hőmérséklet, magas a páratartalom, 

nagy a porkoncentráció, valamint ahol maró 

kémiai hatásoknak van kitéve. 

- Telepítés előtt kapcsolja ki az áramellátást. 

- A külső interferencia elkerülése érdekében 

tartson 30 cm-nél nagyobb távolabb távolságot 

a váltakozó áramú vezetékektől, 

tápegységektől. 

Telepítési folyamat: 

1: Vésse ki a szerelvénydoboz helyét a falban, 

majd fúrjon lyukat a vezetékeknek. 

2: Fúrjon 4 db 6 mm-es lyukat a műanyag tiplik 

számára. 

3: Rögzítse a fém szerelvénydobozt a falhoz a 4 

db csavarral. 

4: Csatlakoztassa a vezetékeket az 

utasításoknak megfelelően. 

5: Rögzítse az alsó csavarokat. 
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A készülék szoftverének felépítése 
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3. Programozás 

Gyári paraméterek: a mester jelszó 123456; maximum 200 db felhasználói nyitásjelszó állítható be, a 

kártyák maximális száma 200 db. Megjegyzés: A jelszó nem lehet "000000" 

0#: A mester jelszó módosítása: 

Készenléti állapotban adja meg a gyári mester jelszót: "123456" + "#" a beállítási módba való 

belépéshez. Nyomja meg a "0" + "#" gombot egy új mester jelszó beállításához, írja be az új 6 jegyű 

mester jelszót, és nyomja meg a "#" gombot a mentéshez és a beállítási módba való visszatéréshez. 

Megjegyzés: Ha elfelejtette a mester jelszót, nyomja meg hosszan 3 másodpercig a beállító gombot, 

majd nyomja meg újra egymás után háromszor a beállító gombot. A készülék háromszor „Bi-Bi-Bi” 

hangot hallat és visszatér a gyári beállításokhoz (minden adat törlésre kerül). Kérjük, legyen óvatos 

amikor ezt a funkciót használja. 

1#: Felhasználói nyitási jelszó hozzáadása: 

Készenléti állapotban adja meg a mester jelszót (gyári mester jelszó "123456") + "#" a beállítási 

módba való belépéshez. Nyomja meg az "1" + "#" gombot a nyitási jelszó hozzáadásához, írja be a 

háromjegyű sorszámot "XXX (000-199)" + "#"; majd a 6 számjegyes nyitási jelszót "XXXXXX" + "#", a 

készülék hosszú Bí hangot ad egyszer. Folytathatja a következő jelszókészlet beírásával, majd nyomja 

meg kétszer a * gombot a mentéshez és a beállítási módból való kilépéshez, vagy várjon 30 

másodpercet a készenléti állapotba való visszatéréshez. Példa: Állítsa be a 001 sorozatszám jelszavát 

223344 értékre (123456 + # + 1 + # + 001 + # + 223344 + #). 

2#: Felhasználói nyitási jelszó törlése: 

A: Készenléti állapotban adja meg a mester jelszót (gyári mester jelszó "123456") + "#" a beállítási 

módba való belépéshez. Nyomja meg a "2" + "#" gombot a nyitási jelszó törléséhez, írja be a 3 

számjegyet, ami a nyitási jelszó csoport száma "XXX (000-199)" + "#", (hosszú Bí hang), nyomja meg a 

kétszer * gombot a beállítási módba való visszatéréshez (vagy várjon 30 másodpercet a készenléti 

állapotba való visszatéréshez). 

B: Készenléti állapotban adja meg a mester jelszót (gyári mester jelszó "123456") + "#" a beállítási 

módba való belépéshez. Nyomja meg a „2” + "#" gombot a felhasználói nyitási jelszó törléséhez, és 

írja be a "99" + "#"-t az összes jelszó törléséhez. 

3#: IC-kártya hozzáadása  

A: Készenléti állapotban adja meg a mester jelszót (gyári mester jelszó "123456") + "#" a beállítási 

módba való belépéshez. Nyomja meg a 3 "#" gombot az IC-kártya hozzáadásához, írja be a "XXX" 

(000-199) 3 számjegyet, ami a kártya csoportszáma lesz, közelítse a kártyát a billentyűzethez, sikeres 

betanítás után egy hosszú Bí hang hallható. A következő kártya a következő csoportszámra kerül. 

Nyomja meg kétszer a * gombot a beállítási módba való visszatéréshez (vagy várjon 30 másodpercet, 

hogy visszatérjen készenléti állapotba). 
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B: Készenléti állapotban nyomja meg a készülék hátulján található beállító gombot a kártya 

hozzáadás állapotának eléréséhez (villog az állapot LED). Közelítse egymás után a betanítandó 

kártyákat a billentyűzethez. A szoftver automatikusan elmenti a kártyákat 000-199 csoportszám 

között, úgy, hogy üres pozíciót keres az alacsonyabbtól a magasabb szabad pozíciók között. Majd 

nyomja meg a beállító gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez (az állapot LED kikapcsol). 

4#: IC kártya törlése 

A: Készenléti állapotban adja meg a mester jelszót "123456" + "#" a beállítási módba való 

belépéshez. Nyomja meg a "4" + "#" gombot a kártya számának törléséhez, írja be a 3 számjegyű 

"XXX (000-199)" kártya csoport számot + "#", a törlés megtörténik (hosszú sípszó Bí), 

B: Készenléti állapotban írja be a mester jelszót (gyári mester jelszó "123456") + "#" a beállítási 

módba való belépéshez, nyomja meg a „4” + „#” gombot a feloldó kártya számának törléséhez, 

helyezze a törlendő kártyát az érzékelő területre, a törlés a hosszú hangjelzés után sikeres. Nyomja 

meg kétszer a * gombot a beállítási módba való visszatéréshez (vagy várjon 30 másodpercet a 

készenléti állapotba való visszatéréshez). 

C: Készenléti állapotban adja meg a mester jelszót (gyári mester jelszó "123456") + "#" a beállítási 

módba való belépéshez, nyomja meg a „4” + „#” gombot a feloldó kártya törléséhez. Az összes kártya 

törléséhez nyomja meg a "99" + "#" gombot. 

7#: A billentyűzet háttérvilágításának beállításai: 

Készenléti állapotban írja be a mester jelszót (gyári mester jelszó "123456") + "#" a billentyűzeten a 

beállítási módba való belépéshez, nyomja meg a „7” + „#” gombot a fénybeállítási módjába való 

belépéshez. A "00" + "#" (ki), a "01" + "#" (midig világít), "02" + "#" (készenléti állapotban kikapcsolt, 

munka közben világít). 

IC kártya hozzáadása, törlése billentyűzetpanel nélkül 

1: IC kártya hozzáadása: Készenléti állapotban nyomja meg a „Beállítás” gombot a készülék hátulján, 

ha hallja a Bi hangot közelítse a kártyát az olvasó területhez, hosszú Bí hangot fog hallani. A 

befejezéshez nyomja meg ismét a „Beálltás” gombot. Ekkor készülék visszatér a készenléti állapotba, 

vagy várjon 30 másodpercet a készenléti állapotba való visszatérésre. 

2 : IC kártya törlése: Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a „Beállítás” gombot 3 

másodpercig, hosszú sípoló hangot fog hallani, nyomja meg a „Beállítás” gombot háromszor, és a 3 

sípoló hang: „Bi-Bi-Bi”, az összes kártya törlését fogja jelezni. 

8. Zárnyitás vezérlés módjai 

A nyitásvezérlésnek két módja van. 

1: Relé: NO, vagy NC feloldási mód. A mágneszárhoz külső tápegység szükséges. A motoros kapuhoz 

nem szükséges tápegység. 

2: Az impulzus üzemű mágneszár közvetlenül az impulzusos mágneszár kimenetre köthető, nyitáskor 

feszültséget kap a mágneszár, ezért nem igényel külső tápellátást. 
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A nyitási idő 2 és 10 másodperc között állítható, kérjük, állítsa be a megfelelő késleltetési időt. 

A kapu melletti nyitógomb használatakor, amikor ki szeretne menni a kapun, nyomja meg az ajtó 

melletti gombot az elektromos zár kinyitásához. Az NO, NC relé kimenet a beállított ideig nyitja a 

kaput, az impulzusos mágneszár kiold. 

 

Műszaki adatok: 

Kamera CMOS 

Látószög 1 / 2,9 "(150°) 

Felbontás (H) AHD 1080P 

Éjszakai LED-ek  IR LED-ek (120°) 

Energiafogyasztás Max 200 mA ( DC 9- 15 V) 

Áramellátás A beltéri egységről 

Működési hőmérséklet -40 °C ~ +50 °C 

Telepítési mód Süllyesztett 

Méretek Előlap: 183 x 97 x 5 mm, Süllyesztő doboz: 173 x 89 x 29 mm 

 

Megjegyzés: 

Mivel AHD hívópanelről van szó, AHD beltéri monitort kell használnia a megfelelő dekódoláshoz, 

különben nem jelenik meg kép. 

Ha az ajtó melletti nyitógomb funkciót használja, a beltéri monitornak készenléti állapotban is 5 V-os 

tápellátást kell biztosítania a kültéri egység számára. 

Megfelelőségi nyilatkozat: 

 
A Flexio Bt. kijelenti, hogy a 94220-N készülék megfelel az EN55032:2015/AC:2016, EN61000-3-
2:2014, EN61000-3-3:2013/A1:2019, EN55035:2017 szabványok alapvető követelményeinek és egyéb 
vonatkozó rendelkezéseinek.  
 
A termék jótállási ideje 12 hónap.  

 

Jótállás: 
A készülék hibamentes működéséért a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet alapján a vonatkozó 
jogszabályok előírásai szerint, az eladás napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást biztosítunk. 
Szavatossági idő: 2 év. 
 
A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibákkal kapcsolatban a Flexio Bt. 
2363 Felsőpakony, Csokonai u. 45. Tel: 29/541-020, illetékes. 
 
Magyarországi forgalmazó: Flexio Bt. 2363 Felsőpakony, Csokonai u. 45. (T:29/541-020), 
info@flexiobt.hu, www.flexiobt.hu 
 

 


