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Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót a készülék csatlakoztatása és használata 
előtt.
Ha bármilyen gondja van annak tartalmának megértésében, kérjük, forduljon a forgalmazóhoz. 
A készülék üzembe helyezése és üzemeltetése függ az elektromos berendezések alkalmazási körének 
alapvető ismeretétől és a megfelelő eszközök használatától. Azonban ajánlott, hogy szakképzett 
személyzet telepítse az egységet.
A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen összeszerelés vagy üzemeltetés során keletkező károkért.
Az önjavítási módosítások végrehajtása a garancia elvesztését eredményezi.
Tekintettel arra, hogy a műszaki megoldások folyamatosan változnak, a gyártó fenntartja a jogot a 
termék jellemzőinek és más megoldásainak változtatására a termék paramétereinek és hasznossági 
értékeinek romlása nélkül.
A kézikönyv legfrissebb verziója letölthető a www.orno.pl címen. 
A jelen kézikönyv lefordításához és értelmezéséhez, valamint a szerzői jog fenntartásához minden jog 
fenntartva.

1. A tápfeszültség bekapcsolásakor kövesse az utasításokat.
2. Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
3. Ne működtesse a készüléket, ha a burkolata sérült.
4. Ne nyissa ki a készüléket, és ne végezzen semmilyen javítást.
5. Ne használja a készüléket nem rendeltetésszerű célokra.
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1. Hangszóró
2. Mikrofon
3. GSM jel jelző
4. Hívás kezdeményező gomb
5. Csatlakozás jelzője - a jelzőfény villogni kezd, amikor hív, és ha a SIM-kártya be van helyezve a 
készülékbe
6. Foglalat a SIM-kártya behelyezéséhez

1. RD piros tápegység 12V +
2. BK fekete tápegység 12V -
3. YE sárga alaphelyzetben nyitott relé kivezetés
4. BN barna relé COM kivezetés
5. BU kék alaphelyzetben zárt relé kivezetés
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KONFIGURÁLÁS
A készülék megfelelő működéséhez először telepíteni kell a SIM-kártyát. A készülék minden hálózati 
szolgáltatóval együttműködik. A kártyának aktívnak kell lennie, és rendelkeznie kell egyenleggel.
A SIM kártyán a PIN kód kérést egy telefonba helyezve ki kell kapcsolni.

- távolítsa el a hátlapot a SIM kártyahely (6) hozzáféréséhez - helyezze be az aktív SIM kártyát a 
nyílásba
- csatlakoztassa az elektromos zárat és a tápegységet. 2. ábra: Kapcsolási rajz

Az OR-DOM-GS-925 kaputelefont mobiltelefonnal kell konfigurálni a következő lépésekkel:

(1) A PASSWORD (JELSZÓ) megváltoztatása SMS küldéssel a kaputelefon SIM kártyájára:
*1*régi jelszó*új jelszó*#
pl. *1*888888*123456*#  ahol 123456 az új jelszó
Miután sikeresen megváltoztatta a jelszavát, nyugtázó SMS-t fog kapni: "PWD:123456". 
A jelszó megváltoztatásakor bekövetkező hiba esetén SMS-t fog kapni a "PWD error" értesítéssel.
Az alapértelmezett jelszó "888888".
Megjegyzés: A jelszónak hat számjegyből kell állnia, 0-tól 9-ig terjedő számok kombinációjaként.

(2) A TELEFONSZÁMOK BEJEGYZÉSE
Az OR-DOM-GS-925 GSM kaputelefon legfeljebb 3 telefonszámot tud kezelni. A hívandó 
telefonszámok hozzáadásához, kérjük, küldjön egy szöveges SMS üzenetet: *2*jelszó*telefonszám* 
telefonszám*telefonszám*# (3 programozni kívánt telefonszám esetén). *2*jelszó*telefonszám* 
telefonszám**# (2 programozni kívánt telefonszám esetén).  *2*jelszó*telefonszám***# (1 szám 
programozása esetén).
Például a 06 30 5500 500 telefonszám programozása a következő: *2*123456*06305500500***#

Miután az SMS megérkezik a kaputelefonra és helyesen programozta a telefonszámát, akkor a 
kaputelefon nyomógombja alatt piros fényű villogás látható.

A kaputelefon sikeres beállítása után: 
- hívást kezdeményezhetünk a fogadó telefonnak;
- kinyithatjuk a bejárati kaput.
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Amikor megnyomja a hívógombot, a kaputelefon csengetni fogja az első beprogramozott 
mobiltelefonszámot. Ha nem fogadja a hívást, a kaputelefon tárcsázza és hívja a következő 
beprogramozott telefonszámot.
Híváskor a telefon billentyűzetének # gombját megnyomva kinyithatja a kaput.
A bejárati kapu távoli kinyitása hívás nélkül: Küldjön SMS-t #jelszó# a SIM-kártyára pl. #123456#

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
Tisztítsa meg a szennyeződést puha, kissé nedves ruhával, enyhe tisztítószerrel.
Ne használjon oldószert, benzint stb., és csiszolóanyagokat.

MŰSZAKI ADATOK
Tápfeszültség: 12VDC, 1A
Felszerelési mód: Felületre szerelt
Működési hőmérséklet: -25 ° C - + 50 ° C
Teljesítményfelvétel: 1,2W (működés közben), 0,7W (készenlétben)
Védettség: IP44
Méretek: 85 x 27 mm (átmérő / vastagság)
Nettó súly: 0,20 kg

A ZSEIE-ről szóló, 2005. július 29-i törvény rendelkezései szerint tilos a készüléket a háztartási 
hulladékkal együtt a háztartási szeméttároló kukába dobni. Ezt jelzi az áthúzott kerekes kuka 
szimbólum. Az elektronikus és elektromos berendezéseket a felhasználó köteles visszaküldeni a 
használt berendezés begyűjtési helyére.                    

Gyártó: ORNO - LOGISTIC Sp. o.o. ul. Katowicka 134 43-190 Mikołów 
Tel.: 32 43 43 110              
www.orno.pl

Forgalmazó: Flexio Bt. 2360 Gyál, Kolozsvári u. 7. T: 29/541-020. www.flexiobt.hu

http://www.orno.pl/
http://www.flexiobt.hu/

