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Avertisment!
 

 
Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă instrucţiunile din acest document, deoarece acestea conţin informaţii importante legate de
siguranţa de instalare şi utilizarea echipamentului.
Nu este permisă deservirea echipamentelor de către persoane care nu au luat la cunoştinţă prezentele instrucţiuni.
Instrucţiunile trebuie păstrate, deoarece pot fi necesare în viitor. Echipamentul trebuie utilizat numai în scopurile definite în
prezentele instrucţiuni.
Înainte de pornirea echipamentului, acesta trebuie despachetat. După eliminarea ambalajului trebuie să vă asiguraţi de starea
echipamentului.
Dacă echipamentul este avariat, acesta nu trebuie utilizat până nu va fi reparat.
Produsul este destinat utilizării casnice şi comerciale, dar nu poate fi utilizat în mod contrar cu destinaţia acestuia.
Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru pagubele rezultate din nerespectarea informaţiilor specificate în instrucţiuni, de
aceea vă recomandăm să procedaţi în conformitate cu regulile de siguranţă şi igienă a utilizării, deservire şi conservare a utilajului.
Astfel garantaţi propria siguranţă şi evitaţi avarierea echipamentului.
Atât producătorul cât nici furnizorul nu sunt responsabili pentru pagubele cauzate ca urmare a utilizări produsului, inclusiv
pierderile măsurabile sau nemăsurabile, pierderi ale profiturilor, veniturilor, informaţiilor, satisfacţiei utilizării produsului sau a
altor produse care conlucrează cu acesta – indirectă, accidentală sau având ca rezultat degradarea sau alte pierderi. Aceste hotărâri
sunt obligatorii indiferent dacă pierderea sau degradarea se referă la:
1. Scăderea calităţii sau nefuncţionarea produsului sau a produselor conectate la acesta ca urmare a avarierii, precum şi a lipsei
posibilităţii de utilizare a produsului aflat în reparaţie, care duc la oprire producţiei, pierderea timpului utilizatorului sau
imposibilitatea prestării activităţii economice;
2. Rezultate neadecvate din utilizarea produsului sau a produselor conectate la acesta;
3. Pierderile şi daunele în conformitate cu legislaţia, incluzând neglijenţa şi alte daune, anularea contractului, garanţia explicita sau
implicita si răspunderea strictă (chiar dacă producătorul sau furnizorul a fost informat de posibilitatea unor astfel de daune).

Mijloace de siguranţă:
O atenţie deosebită în cadrul proiectării a fost acordată standardelor calităţii echipamentului, când cel mai important factor este
garantarea siguranţei utilizatorului.
Echipamentul trebuie protejat împotriva contactului cu lichidele corosive, vâscoase sau care pătează.

Echipamentul a fost astfel proiectat pentru a reîncepe funcţionarea în cazul revenirii alimentării cu energie electrică după
întreruperea acesteia.
Atenţie! Recomandăm utilizarea sistemelor de protecţie pentru asigurarea suplimentară a echipamentelor împotriva
supratensiunilor din instalaţii. Sistemele de protecţie împotriva supratensiunii sunt o soluţie eficientă împotriva
alimentări din greşeală a echipamentelor cu tensiuni mai mari decât cele nominale. Avariile apărute ca urmare a
alimentării cu o tensiune mai mare decât cea nominală nu sunt luate în considerare cu titlul de garanţie.
Înainte de transportare trebuie să opriţi echipamentul.
Înainte de conectarea echipamentului la alimentare trebuie să verificaţi dacă tensiunea nominală este conformă cu tensiunea
indicată în instrucţiuni.

Utilizarea produsului în conformitate cu destinaţia acestuia:
Marcajul coşului de gunoi tăiat indică faptul că pe teritoriul întregii Uniuni Europene produsul nu poate fi aruncat împreună cu
gunoiul menajer. Pentru a evita eventuala periclitare a mediului înconjurător sau a sănătăţii ca urmare a depozitării inadecvate a
reziduurilor, trebuie să se recicleze produsul, promovând totodată utilizarea cu măsură a resurselor naturale.
Pentru a returna şi recicla produsul uzat trebuie să procedaţi în conformitate cu sistemul de preluare şi depozitare a
echipamentului de acest tip sau să contactaţi vânzătorul de la care produsul a fost achiziţionat. Acesta va fi reciclat conform unei
metode prielnice mediului înconjurător.
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Soneria fără fir Wi-Fi DB11, în afara funcției de sonerie, permite vizualizarea imaginii din camera inclusă
și comunicația vocală bidirecțională folosind echipamentul mobil cu aplicația instalată imou. În momentul
când cineva apasă soneria, aplicația va trimite această informație pe telefonul dumneavoastră.

Soneria este prevăzută cu posibilitatea de detectare a mișcării și salvarea fișierelor de dimensiuni reduse
pe cardul Micro SD.

În afara posibilității de conectare cu rețeaua Wi-Fi, există posibilitatea de conlucrare cu modulul soneriei
electromagnetice.

Atenţie! Accesul la funcțiile echipamentului este disponibil prin intermediul aplicației imou care este
oferită  pentru echipamentele mobile  cu sisteme Android,  iOS.  Echipamentul  nu are posibilitatea de
comandare a deschiderii porții.

Senzor: 1/2.9 " - 2 Mpx

Rezoluţie: 1920 x 1080 px - 1080p

Unghiul de captare al camerei: 140 °

Iluminator IR:

Iluminator LED:

Distanță comunicație wireless: Raza de acţiune este limitată numai de reţeaua Wi-Fi

Standard Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n

Interfaţă de reţea: Wi-Fi

Acces de pe telefonul mobil: Android: Aplicaţie gratuită IMOU
iOS (iPhone): Aplicaţie gratuită IMOU

Format video: H.264

Formate audio suportate: G.711

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.easy4ip&hl=pl
https://itunes.apple.com/pl/app/easy4ip/id1071165451?mt=8
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Funcţii cheie:

• Suportă carduri Micro SD cu capacitate de 64GB (poate înregistra local) - Carduri
de memorie dedicate marca Dahua,
• Detecţie mişcare - 5 zone,
• ICR – Filtru IR acţionat mecanic,
• Microfon incorporat,
• Difuzor integrat,
• Comunicaţie duplex,
• Suport complet reţea : WiFi,
• Posibilitate de funcţionare în nor – nu este necesară redirecţionarea porturilor,
• Funționează cu sonerii electromagnetice

Dimensiunile tăvii de fixare: Îngropat

Alimentare: • 16 ... 24 V AC
• 12 ... 24 V DC

Consum: ≤ 5 W (funcționare)
≤ 3 W (Standby)

Carcasă: Material plastic

Culoare: Argintie / Negru

Clasa de etanșeitate: IP55

Temperatură de lucru: -20 °C ... 50 °C

Greutate: 0.141 kg

Dimensiuni: 119  x 47  x 31 mm

Vedere din față: 

https://shopdelta.eu/obrazki2/dh-db11_img1_d.jpg
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Vedere din spate: 

 

https://shopdelta.eu/obrazki2/dh-db11_img2_d.jpg
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Modulul de sonerie Wi-Fi: 

În set: 

https://shopdelta.eu/obrazki2/dh-db11_img4_d.jpg
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