
Instrukcja obsługi 
Lumi P2

Panel zewnętrzny wideodomofonu
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Cechy, opis i schematy 
elementów urządzenia
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1. Cechy i funkcje produktu

• Panel z nierdzewnej, szczotkowanej stali
• Obudowa wodoszczelna i pyłoszczelna
• Kolorowa kamera HD CMOS: 1080p
• Kątowy zakres widoczności w poziomie: 126° (AHD); 115° (CVBS)
• Lampa LED podczerwona
• Rozdzielczość czujnika: 2 mln
• Otwieranie zamka
• Regulacja głośności rozmowy i dzwonienia
• Temperatura pracy: od -40°C do 50°C
• Montaż natynkowy
• Wymiary: 133 mm (w) x 48 mm (sz) x 17 mm (g)
• Typ instalacji: 4-żyłowa
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2. Zawartość opakowania

Panel 
zewnętrzny

Ramka do mon tażu 
ściennego

Metalowa ramka 
do montażu panelu 

pod kątem

Śruby montażowe 
KA M4 x 35 mm

Kołki rozporowe 
M4 x 35 mm

Śruby montażowe 
panelu zewnętrznego

KM 4 x 8 mm

Śruba 
montażowa panelu 

zewnętrznego

Gumowe zaślepki 
otworów regula-

cyjnych

Klucz imbusowy 
M2 x 50 mm

Śrubokręt Instrukcja 
obsługi

Karta gwarancyjna

Gwarancja
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3. Opis urządzeń

Widok z przodu, widok z tyłu

Lp. Nazwa komponentu

1 Lampa ledowa podczerwona (oświetlenie nocne)

2 Kamera

3 Głośnik

4 Przycisk dzwonka

5 Mikrofon

6 Przełącznik AHD/CVBS

7 Regulacja głośności

8 Przewody do monitora/zamka elektronicznego

9 Metalowa ramka do montażu panelu pod kątem
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ZIELONY

ŻÓŁTY

CZERWONY

CZARNY

BIAŁY

NIEBIESKI

POMARAŃCZOWY

NC

NO

COM

VIDEO

VCC

GND

AUDIO

ZAMEK
ELEKTRYCZNY

ZASILANIE
ZAMKA

INDOOR

4. Sposób podłączenia

4.1 Schemat podłączenia
Podczas podłączania przewodów należy zwracać uwagę na biegunowość.

 4.2 Schemat podłączenia zamka elektrycznego
 Istnieją dwa typy zamków:

 Uwaga:
‣ Należy użyć dodatkowego zasilania o parametrach zgodnych z zastosowanym
 typem zamka
‣ W panelu zainstalowano przekaźnik o obiążalności styków DC-3A/30V

NOCO
M

ZAMEK
ELEKTRYCZNY

ZASILANIE

NCNOCO
M

ZAMEK
ELEKTRYCZNY

ZASILANIE

NC

Typ 1: Normalny – odblokowuje zamek Typ 2: Rewersyjny – brak napięcia
odblokowuje zamek
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5. Montaż

Panel
zewnętrzny

(mm)

15
00

500

14
50

13
90

5.1 Miejsce montażu
Standardowa wysokość montażu panelu zewnętrznego: kamera na wysokości ok. 
1400 mm od podłoża; w tym przypadku oś środkowa panelu zewnętrznego powinna 
być na wysokości ok. 1390 mm od podłoża.

5.2 Montaż i podłączenie
Panel zewnętrzny można zamontować na dwa sposoby:

Natynkowy Natynkowy (pod kątem)
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6. Dane techniczne

Panel zewnętrzny

Kategoria Specyfikacja

Przewody elektryczne 4 przewody monitora, 2 przewody zamka 
(wymagane zasilanie zamka)

Oświetlenie Lampa ledowa podczerwona

Zakres temperatury pracy od -40°C do 50°C

Waga (g) 360 g

Wymiary (mm)  48 (szer.) x 133 (wys.) x 17 (głęb.)

7. Karta gwarancyjna

Karta gwarancyjna nr

Nr modelu:

Data zakupu:

Nr seryjny:

Imię i nazwisko oraz numer telefonu 
klienta:

Nazwa i adres sprzedawcy:

Uwaga!
Niniejsza karta jest ważna wyłącznie z wszystkimi pieczątkami i znakami.
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7. Karta gwarancyjna

Uwaga:
Niniejszą kartę gwarancyjną należy odpowiednio wypełnić w całości.
Karta gwarancyjna jest ważna przez 2 lata od daty zakupu towaru u sprzedawcy, 
chyba że w podręczniku użytkownika urządzenia określono inny okres gwarancyjny. 
Jeśli w podręczniku użytkownika określono dłuższy okres gwarancyjny, to niniejsza 
karta gwarancyjna jest ważna przez okres gwarancyjny podany w podręczniku.
Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie produkty użytkowane zgodnie z ich prze-
znaczeniem oraz przy zachowaniu warunków technicznych i pozostałych warunków 
określonych przez producenta.
Nieprzestrzeganie warunków zastrzeżonych przez producenta oznacza, że sprze-
dawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w zakresie zobowiązań gwarancyjnych. 
Sprzedawca ma prawo odmówić serwisu gwarancyjnego, jeśli urządzenie nosi ozna-
ki uszkodzeń, za które producent nie ponosi odpowiedzialności.

 Gwarancja nie obejmuje:
‣ szkód powstałych na skutek warunków zewnętrznych (deszcz, śnieg, burza, uderzenia 
 piorunów itd.) i wystąpienia siły wyższej (pożar, powódź, trzęsienie ziemi itd.);
‣ szkód powstałych w wyniku nieprzestrzegania zasad transportu, serwisowania,
 obsługi lub nieprawidłowego montażu;
‣ szkód powstałych w wyniku uderzenia innych obiektów, kontaktu z innym materiałem, 
 płynem, owadami itd.;
‣ zewnętrznych wad komponentów (widoczne uszkodzenia mechaniczne, pęknięcie 
 i ślady uderzeń na obudowie lub urządzeniu);
‣ przypadków, gdy klient znajdzie ślady uszkodzeń mechanicznych i cieplnych kompo- 
 nentów na płytach drukowanych;
‣ modyfikacji produktu lub jakiejkolwiek części produktu;
‣ zastosowania w trakcie okresu gwarancyjnego części zamiennych niedostarczonych 
 i niezatwierdzonych przez producenta, o nieodpowiedniej jakości;
‣ próby naprawy przez kogokolwiek innego niż organizację upoważnioną do
 napraw produktu.

 Gwarancja nie obejmuje elementów ozdobnych, obudowy i innych części o ogra- 
 niczonym okresie eksploatacji.
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7. Karta gwarancyjna

Tabela napraw gwarancyjnych

Uwaga: Tabelę wypełnia przedstawiciel upoważnionej organizacji lub centrum serwisowego, które prze-
prowadziło naprawę. Po naprawie należy zwrócić kartę gwarancyjną właścicielowi.

Numer naprawy

Data zgłoszenia 
usterki do 
centrum 
serwisowego

Data dostarcze-
nia urządzenia

Opis napraw

Lista wymienio-
nych części

Nazwa i pie-
czątka centrum 
serwisowego

Imię i nazwisko 
serwisanta



Wstępne informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia ze 
względu na usprawnianie produktu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i ich objaśnienia w jego 
końcowej wersji.

www.lumi-domofony.pl


