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КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

7 INCH WiFi видео домофон

             Версия 1.1

             Какво е включено в комплекта

Вътрешно 
устройство *2

Монтажна
основа *2

Адаптер *2

A: Конзола за вграждане
B: Защитен панел

Външно 
устройство *1

Ръководство *1

Винтове *1 15 м Кабел *2

4-пинов кабел*2 2-пинов кабел за отключване *1

Отвертка  Дрелка  Молив

Рулетка Нивел Смартфон

              Инструкция за инсталация

              A.  Монтаж на вътрешното тяло

1. Фиксирайте монтажната основа на стената 
с винтове. (Пробийте дупки в стената, както е 
показано на снимката по-долу.)
 

1. Вътрешното тяло може да се свърже с домашния рутер
Чрез Wi-Fi. Препоръчва се домашен рутер с висока 
скорост. Поддържа само 2.4G Wi-Fi.

В. Монтаж на външното тяло със 
     защитен панел

Фиксирайте външното тяло на височина 1,4- 1,7м 
от земята, избягвайки прякото въздействие от слънце
или дъжд/ 

Защитна кутия

1) Пробийте 4 отвора в стената и фиксирайте защитния 
панел върху стената. (Размер на винта: 4 x 30, 
Размери на панела: 208 x 120,5 x 79 mm).

2) Отстранете винта от долната част на панела, 
За да освободите външното тяло.

3)  Свалете табелката с данни, запишете фамилията си 
или етажа и я върнете обратно.

4)  Фиксирайте външното тяло към защитния панел

              Кутия за вграждане

1) Пробийте подходящ отвор в стената и фиксирайте 
кутия в отвора (размер на винта: 4 x 30, размери на 
кутията за вграждане: 184 x 94 x 40 мм).

2) Отстранете винта от долната част на панела, 
За да освободите външното тяло.

3)  Свалете табелката с данни, запишете фамилията си 
или етажа и я върнете обратно.

4)  Закрепете устройството с 4 винта 3 х 25PA.

5)  Фиксирайте капака на външното устройство. 

              C.  Схема на свързване

             Вариант 1:              Външно устройство             1 кафяв
             2 зелен

             3 черен
             4 син

             Портал

             1 кафяв
             2 зелен

             3 черен
             4 син

            КАБЕЛИ

1.  Аудио(кафяв)

2.  Заземление(зелен)

3.  Видео(черен)

4.  Захранване (син)

5-6. Свързване на електрическата ключалка

7-8. Свързване към портала

             Вариант 2:

             1 кафяв
             2 зелен

             3 черен
             4 син

             Портал

             Външно тяло

             ПорталЕлектрическа
ключалка              1 кафяв

             2 зелен
             3 черен

             4 син

            КАБЕЛИ

1.  Аудио(кафяв)

2.  Заземление(зелен)

3.  Видео(черен)

4.  Захранване (син)

5-6. Свързване на електрическата ключалка

7-8. Свързване към портала
             ПорталЕлектрическа

ключалка

              Конфигурация

Кабела към комплекта е 15 метра, моля, използвайте многожилен кабел 4 x 0,5 mm², ако искате да удължите кабела до до 30 метра.
Свържете клемите 1,2,3,4 на вътрешното тяло съответно към клемите 1,2,3,4 на външното тяло.
Използвайте многожилен кабел 2 x 1.0mm²,  за да свържете клемите 5 и 6 на вътрешното тяло към електрическата брава.
Използвайте многожилен кабел 2 x 1.0mm², за да свържете клемите 7 и 8 на вътрешното тяло към външната ключалка на портата.

Забележка: Свързването на електрическата брава едновременно с вътрешното и външното тяло е забранено.  



Функция бутони и инструкция 
за експлоатация

Вътрешно 
тяло

Монитор

Отключване
на брава

Микрофон

Разговори

Отключване
портал

4). Натиснете бутона Монитор (    ), за да 
погледнете навън. Продължителността е около 
40 секунди .

(      ), за да се свържете с него. Комуникацията 
може да продължи  около 120 секунди.

1). След натискане на бутона за позвъняване на 
външното тяло от посетителя, вътрешното тяло 
ще позвъни и ще покаже изображението на 
посетителя. Натиснете бутона със слушалката

5). Натиснете бутона монитор(           ) и след това 
натиснете бутона за говорене (            ) Така вие 
можете да разговаряте и да наблюдавате по едно 
и също време.След приключване на разговора, 
натиснете бутона за говорене за да излезете от 
режима на наблюдение и говорене.

6) Интерком: При позвъняване от външното тяло, 
мобилният ви телефон и вътрешното тяло ще 
сигнализират по едно и също време. Натиснете 
бутона (       ) на едно от двете устройства. Другото 
устройство автоматично ще спре да звъни. 
Пример: При натискане на бутона (    ) на 
мобилния телефон, вътрешното тяло ще спре да 
звъни и бутоните му няма да са активни. С 
вътрешното тяло можете да работите отново, 
едва след излизане от приложението на 
мобилния телефон

(          ) на портата за да я освободите.

2) .  Натиснете бутона за  отключване на 
електрическата брава(       ) на вътрешното тяло, 
за да освободите слушалката. 

3). Натиснете бутона за отключване    

Сила на звънен (H/M/L) 
Избор на мелодия  
Корекция на осветеността  
Цветност    
Сила на звука при говор

8) Бутона слушалка има по-висок приоритет от 
бутона монитор. Например, когато извършвате 
наблюдение през смартфона или вътрешното 
тяло, ако някой се обади, наблюдението ще бъде 
прекъснато, за да може да задействате бутона със 
слушалката.

7). Използвайте бутоните на вътрешното тяло, 
разположени в страни, за да коригиране силата 
на звънене и говорене, цветността и силата на 
осветеност на диспея.

Говорител

Терминал за свързване

Вътрешно 
тяло

Микрофон 
Камера
Инфрачервен 
LED
Говорител

Бутон за 
обаждане
Табелка за
име

Терминал
за 
свързване

APP Инструкция за употреба

A. Инсталиране на приложението

Сканирайте посоченият по-долу QR код на 
приложение              VDP” и го инсталирайте на 
вашето смарт устройство.
Съвместимо с Android 5.0 / iOS 7.0 или по-нови 
версии

(1)  Поставете вътрешното тяло в близост до вашия 

рутер се уверете, че то е свързано към захранване-

то.

(2)  Свържете устойството и смартфона си към една 

и съща Wi-Fi мрежа и след това стартирайте 

приложението "           VDP ".

(3)  Добавяне на стъпки: Моля, отидете в Помощ-

ния център за подробности.

B.  Добавяне на устройство

Влезте в интерфейса на помощния център:

(1)  След като стартирате приложението за 

първи път, кликнете        , в горния десен ъгъл на 

интерфейса.

(2)  Стартирайте приложението, кликнете върху

 "            настройки", за да се покаже екранът за 

настройки, накрая, изберете          „Помощен 

център" в списъка".

Забележка:
• Повече инструкции можете да прочетете в Помощ-
ния център на приложението.
• След като конфигурацията е успешна, мобилното 
устройство може да се управлява дистанционно 
посредством WIFI или 4G мобилна мрежа.

Често задавани въпроси за 
приложението:

1) Моля, проверете дали свързаната мрежа е 2.4GWiFi.

1. Приложението не може да намери нови устройства 

при добавяне на устройство.

3) Ако горната операция е правилна, се изисква 

действие за нулиране и след това се добавя отново.

2) Моля, проверете дали паролата за WiFi, която 

въвеждате, е правилна.

Забележка: Действието за нулиране ще изтрие ця-
лата информация за конфигурацията на вашето 
вътрешно тяло

Устройството се е върнало към фабрично състояние 
след като чуете гласова инструкция „Нулирахте 
продукта успешно, системата ще се рестартира“.

Действие за нулиране:
Натиснете продължително бутона за отключване          
за        5 секунди, след което го пуснете в състояние на 
готовност. 

2. Устройства, които не са онлайн.

b. Моля, проверете дали мрежата на рутера е 

нормална. Моля, проверете дали мобилното 

устройство е нормално свързано към мрежата.

c. 5G мрежата не се поддържа от вътрешното тяло, 

моля свържете се с 2.4GWiFi.

d. Запазете устройството към WiFi мрежата където е 

добавено. Ако устройството е добавено и използва 

WiFi        , то няма да работи правилно, когато е 

отдаличен от WiFi       и ще се добави към WiFi 

Ако желаете да го добавите към WiFi мрежа        , моля 

нулирайте устройството, изтрийте го от приложението 

и го добавете отново.

a. Кликнете     в горния ляв ъгъл на устройството, за да 

опресните състоянието на устройството.

1) Моля, уверете се, че разрешението за 
получаване на известия за приложението  
"          " е активирано.
2)Изтрийте устройството и го добавете отново.

3. Click “       device” always is wai�ng.

4. Не мога да получавам push известия

a. Моля, проверете онлайн състоянието на 
устройството.

Спецификации

Външно устройство

Ефективен обхват приблизително 1m 

Работна температура -15 C~+50 C 

Резолюция ≥700 TV line 

Изглед на камерата 46 1 

Размери 112x200x51mm 

 

Вътрешно устройство

Отстраняване на неизправности

и ток на захранващия 

адаптер  DC12V 1100mA

Входящо напрежение на 

Ефективна зона 154(H)*85.9(V) mm

Размери  215*152*18 mm

Консумация на енергия Режим на 

готовност<4.5W

Време за наблюдение 40S±10%

Размер на екрана 7 inch

Относителна влажност 10%~90% (RH)

Резолюция  800(H)*3RGB*480(V)

Ефективно разстояние 50m(4*0.5mm2 )

Време за разговори 120S±10%

Работен режим<9.5W

Изходящо напрежение 

захранващия адаптер AC100~240V 50Hz/60Hz

Работна температура -10°С~+40°С

чуя при наблюдение

може да се обади на 

Няма картина / 

сигнал след 

устройството

но вътрешното тяло не 

включване на 

връзката са нормални, 

показва картина.

Позвъняването и 

Няма звук на вътрешното

тяло при позвъняване.

Външното устройство не 

Никой не може да ме чуе 

отвън, но аз мога да ги 

когато натиснете бутона 

вътрешното устройство

за отключване

Вратата не се отключва, 

Никой не може да ме чуе 

отвън, но аз мога да ги 

чуя след обаждане

Уверете се, че нищо не пречи на 

изгледа на камерата.

Уверете се, че всички връзки са 

сигурни и правилно свързани.

Уверете се, че всички връзки са 

сигурни и правилно свързани.

Уверете се, че звукът на 

вътрешното тяло е увеличен.

Натиснете бутона TALK за 

двупосочен домофон.

Уверете се, че всички връзки са 

сигурни и правилно свързани.

Уверете се, че окабеляването към 

вратата е окабелено правилно и че 

проводниците са правилно 

закрепени.

Уверете се, че нищо не пречи на 

високоговорителите или 

микрофоните на вътрешното или 

външното тяло.

Уверете се, че всички връзки са 

сигурни и правилно свързани.

Натиснете бутона TALK за 

двупосочен домофон, тъй 

единствено с натискането на 

бутона за наблюдение ви 

позволява да виждате и чувате 

отвън, но пречи на външната 

страна да ви чуе

Уверете се, че заключването е 

свързано към източник на 

захранване, което е достатъчно, 

Уверете се, че всички връзки са 

сигурни и правилно свързани.

Уверете се, че нищо не пречи на 

изгледа на камерата.

за да работи.

 

Уверете се, че всички връзки са 

сигурни и правилно свързани.

Проблеми Решения

След като 
вътрешното тяло 
е включено, wifi 
не се стартира 
нормално или не 
може да се 
наблюдава и 
осъществява 
връзка на 
домофона с 
външното тяло 
от мобилното 
устройство

Уверете се, че вътрешното и 
външното тяло са правилно 
свързани, преди включване.

Не е разрешено прекъсване, след 
като окабеляването и свързването 

на захранването са готови. Ако 
въпреки това се случи, изключете 

устройството и го включете 
отново.

Уверете се, че окабеляването на 
вътрешното и външното тяло е 

правилно свързано, устройството 
за звънец на вратата не може да 
се свърже с мобилния телефон, 

ако окабеляването не е свързано 
правилно.

Спазване на нормативните 
изисквания на FCC

4. Да се потърси помощ от дилъра или от опитен 
радио/телевизионен техник.

2. Да увеличи разстоянието между оборудването и 
приемника.
3. Да свърже оборудването към електрически контакт от кръг, 
който е различен от този, към който е свързан приемникът.

1) Това устройство не трябва да причинява вредни смущения.

Забележка: Това оборудване е тествано, че съответства с 
ограниченията за цифрово устройство Клас Б, като изпълнява 
част 15 на изискванията на FCC. Тези ограничения са 
проектирани да осигуряват разумна защита срещу вредни 
въздействия в жилищни райони.
То в а  о б о р уд в а н е  ге н е р и р а ,  и з п ол з в а  и  и зл ъ ч в а 
радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано 
според инструкциите, може да причини вредни смущения на 
радио комуникациите. Обаче няма гаранция, че няма да 
възникнат смущения при определена инсталация.

1. Да промени ориентацията и разположението на 
приемащата антена.

2) Това устройство трябва да приема всички получени 
смущения, включително тези, които могат да доведат до 
нежелан начин на работа.

Ако това оборудване причини вредно смущение на радио или 
телевизионно приемане, което може да се разбере чрез 
включване и изключване на оборудването, потребителят 
може да се опита да отстрани смущението чрез едно от 
следните действие:

2. Промени или модификации, които не са изрично одобрени 
от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират 
правото на потребителя да експлоатира оборудването.

1. Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC
 Функционирането му трябва да отговаря на следните две 
условия:

Предупреждения на IC

2. Промени или модификации, които не 
са изрично одобрени от страната, 
отговорна за съответствието, могат да 
анулират правото на потребителя да 
експлоатира оборудването.

(2) Това устройство трябва да приема 
всички получени смущения, включително 
тези, които могат да доведат до нежелан 
начин на работа.

1. Това устройство спазва изискванията на 
RSS стандартa или съответно стандартите 
на Министерството на иновациите, 
науката и икономическото развитие на 
Канада (ISED) за освободено от лиценз 
оборудване. Експлоатацията е предмет 
на следните две условия:
(1)  Това устройство не трябва да 
причинява вредни смущения.
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