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ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ VDP-704 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με τρόπο ή σκοπό διαφορετικό 
από αυτόν που αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης. 
 Ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας του προϊόντος καμία ευθύνη δεν φέρουν για άμεσες ή 
έμμεσα επαγόμενες ζημιές που προέρχονται από λανθασμένη χρήση ή χρήση ανακόλουθη με 
όσα αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης και προφύλαξης. Σε κάθε μια από τις παραπάνω 
περιπτώσεις η εγγύηση της συσκευής παύει να ισχύει. 
 Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή σε οποιοδήποτε εξάρτημα ή τμήμα της συσκευής. 
Οποιαδήποτε μετατροπή μπορεί να προκαλέσει σημαντικούς κινδύνους ενώ αναιρεί και την 
ισχύ του σήματος CE που φέρουν οι συσκευές. 
 Οποιαδήποτε επισκευή του προϊόντος πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένους 
τεχνικούς. 
 Αυτό το σετ συσκευών ΔΕΝ είναι παιχνίδι και πρέπει να κρατιέται μακριά από παιδιά. 
Περιέχει μικρά εξαρτήματα και μπαταρίες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία του 
παιδιού αν τα καταπιεί ή τα βάλλει στο στόμα του. 
 H οθόνη και το τροφοδοτικό του συστήματος προορίζονται για χρήση ΜΟΝΟ σε 
εσωτερικούς χώρους στους οποίους δεν υπάρχει υγρασία. 
 Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τις συσκευές σε περιβάλλον όπου υπάρχει υψηλή συγκέντρωση 
σκόνης, υπάρχουν εύφλεκτα υλικά ή αέρια, ή χημικά διαλυτικά κλπ. Υπάρχει σοβαρός 
κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς. 
 Μην αφήνετε τα υλικά της συσκευασίας σε σημείο που μπορεί να έχουν πρόσβαση 
παιδιά, τα υλικά συσκευασίας μπορεί  να αποδειχθούν επικίνδυνα για αυτά. 
 Πάντα να χειρίζεστε τις συσκευές με προσοχή, μπορεί να καταστραφούν από κρούση ή 
τυχαία πτώση τους, ακόμα και από χαμηλό ύψος. 
 Για την αποτελεσματική λειτουργία του κυπρί της πόρτας προτείνεται η χρήση του 
τροφοδοτικού PSU ACR 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ PSU-ACR 

 

Προσοχή: Κατά την σύνδεση του PSU-ACR δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή 
πολικότητα της σύνδεσης των ακροδεκτών CONTROL + και CONTROL - 

Πίνακας μεγίστων αποστάσεων σε σχέση με το χρησιμοποιούμενο καλώδιο. 

 

Προγραμματισμός εξωτερικής μονάδας (μπουτονιέρας κάμερας) 
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Ο εργοστασιακό κωδικός προγραμματισμού είναι ο 8888 

Για να βάλλετε το access control σε κατάσταση προγραμματισμού πληκτρολογείτε  

*8888# 

Καθορισμός κωδικού (το access control πρέπει να είναι σε κατάσταση 
προγραμματισμού) 

0 [ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟ (4 έως 6 ψηφία)] # [ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ]# 

Επιλογή τρόπου ανοίγματος 

Το access control μπορεί να δίνει εντολή ανοίγματος είτε με την παρουσία κάρτας-
μπρελόκ RFID, είτε με την παρουσία κάρτας και εισαγωγή κωδικού πρόσβασης είτε 
με την αναγνώριση οποιουδήποτε από τα 2. 

Για να ανοίγει μόνο με δηλωμένη κάρτα μπρελόκ πιέστε 100# 

Για να ανοίγει με δηλωμένη κάρτα και με ταυτόχρονη πληκτρολόγηση κωδικού 
πιέστε 101# 

Για να ανοίγει ή με έγκυρη κάρτα ή με πληκτρολόγηση έγκυρου κωδικού πιέστε  

102# 

Για να δηλώσετε μια ή περισσότερες κάρτες μπρελόκ 

*[ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ] # 30000 # 20001  [ΠΛΗΣΙΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΣΤΟΝ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ]  # * Αν πρέπει να δηλώσετε περισσότερες κάρτες πλησιάστε τις 
διαδοχικά και στην συνέχεια ολοκληρώστε την διαδικασία. 

Διαγραφή καρτών - μπρελόκ που έχουν δηλωθεί. 

Για να διαγράψετε όλα τα δηλωμένα πιέστε 30000# 

Για να διαγράψετε μια ή περισσότερες κάρτες πιέστε 3 [ΠΛΗΣΙΑΣΤΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΤΙΣ 
ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ]  #  

(Θα διαγραφούν όλες οι κάρτες που διάβασε ο αναγνώστης) 

Καθορισμός χρόνου εντολής ανοίγματος (από το εργοστάσιο είναι ρυθμισμένος 
στα 3sec) 

Πιέστε 4 [ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ (ΔΥΟ ΨΗΦΙΑ)] # 

Καθορισμός κωδικού εντολής ανοίγματος 
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Ενώ η συσκευή είναι σε κατάσταση προγραμματισμού πιέστε # 8 [(αριθμό κωδικού 
από 1 έως 9)] [τον κωδικό που θέλετε] + # + [πληκτρολογήστε εκ νέου τον κωδικό 
που θέλετε ] + # 

Για να βγείτε από την κατάσταση προγραμματισμού πιέστε *. 

 

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων 

Για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις ενώ η συσκευή είναι σε 
κατάσταση προγραμματισμού πιέστε 9 86 

Αν έχετε επιλέξει λειτουργία κάρτας και κωδικού  πρώτα πρέπει να διαβαστεί η 
κάρτα και στην συνέχεια να πληκτρολογείτε τον κωδικό προκειμένου να δοθεί 
εντολή ανοίγματος. 

Διαγραφεί κωδικών και καρτών. 

Αν ξεχάσετε τον κωδικό ανοίγματος ή χάσετε κάποιες από τις κάρτες μπρελόκ 
πιέστε το κουμπί reset που υπάρχει στο πίσω μέρος της μπουτονιέρας και 
επαναλάβετε την διαδικασία προγραμματισμού. 

 

Δήλωση συμμόρφωσης CE 

Με την παρούσα η Teleimpex δηλώνει ότι το σετ θυροτηλεόρασης VDP-704 
συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις των 
οδηγιών LVD 2014/35/EU και  EMC 2014/30/EU και φέρει τη σήμανση CE. 
Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: 
http://www.tele.gr/gr/content/certificates. 

 

Οι όροι εγγύησης του προϊόντος αναφέρονται στην ιστοσελίδα 
http://www.tele.gr/gr/content/terms 

 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 
216.400.3900 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο service@tele.gr 

 

Αν και το προϊόν δεν περιέχει βλαβερά υλικά μετά το τέλος της ωφέλιμης ζωής του 
πρέπει να ανακυκλώνεται σύμφωνα με τους τοπικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς 
για την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών. 


