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לקוח יקר,

אנו מודים לך שרכשת מוצר איכותי זה מבית סקל אלקטרוניקה. אנא קרא את הוראות הבטיחות 
והשימוש, אנו משוכנעים שתפיק הנאה מרובה ממוצר זה. המוצרים שלנו מיוצרים מחומרים 

ואביזרים מעולים שנועדו לעמוד בסטנדרטים גבוהים על פי תקנים בינלאומיים. 





הוראות בטיחות חשובות

– יש לקרוא לפני ההתקנה -
מקם את המצלמה, מוניטור וספקי ה-AC/DC היכן שיש ונטילציה. אין למקם את המצלמה במקום • 

שחשוף לגשם או לאור שמש ישירה. 
אם מחברים את המכשיר לדלת חשמלית, יש לוודא כי יש ספק DC V12, אחרת המכשיר לא יתאים.• 
לפני הניקיון יש לנתק את המצלמה, המוניטור וספקי ה-AC/DC. יש לנקות במטלית יבשה. אסור • 

לטבול את הרכיבים במים ואסור לנקות את היחידה עם ספריי ניקיון היות וזה יכול לגרום נזק למוצר 
או קצר חשמלי. 

אין למקם את המכשיר ליד מקור חום כגון רדיאטור, תנור או כל מוצר העובד עם טמפרטורות גבוהות. • 
אין למקם את המכשיר ליד שדה מגנטי חשמלי כגון: טלוויזיה, מיקרוגל, וידאו וכו'. • 
יש לחבר את הרכיבים למתח סטנדרטי.• 
אין להניח את המצלמה, מוניטור וספקי ה-AC/DC במקום בו יהיו חשופים או שניתן לדרוך עליהם. • 
אין להניח חפצים כבדים על כבלי הכוח או לכסותם בשטיחים. • 
כאשר אינך משתמש במערכת במשך תקופה ארוכה )יותר משבוע, חופשות וכו'( יש לנתק את ספקי • 

.AC/DC-ה

זהירות!
אין לפרק את המערכת באופן עצמאי לצורך ביצוע שינויים או תיקונים, במקרה זה תוסר האחריות.• 
האחריות אינה מכסה לגבי מכשיר אשר לפי דעתנו: היה נתון לטיפול או לשימוש לא נכון, הוזנח או • 

נפגע בתאונה ו/או נפגע עקב הפסקת חשמל בלתי סדירה.
אין לצבוע על גבי המצלמה.• 
יש להשתמש אך ורק בספקי ה-AC/DC שסופקו עם המערכת. שימוש בספקי כוח אחרים עלול לגרום • 

לנזק של היחידות והאחריות אינה מכסה מקרים כאלה. 
יש לחבר את היחידה אך ורק למכשירים המתאימים, אין לחברה למכשירים אחרים. חיבור מכשירים • 

אחרים ליחידה עלול לגרום לנזק או למניעה של הפעלה תקינה של המכשיר.

חשוב!
בכדי לתלות על הקיר יש לפעול על פי הוראות היצרן ולהשתמש בערכת התלייה המצורפת והמאושרת 

על ידי היצרן. אין להניח את המוניטור או הציוד על משטח/שולחן בלתי יציב.

תכונות:
תצוגת TFT צבעונית בגודל "7.• 
פונקציית פתיחת מנעול חשמלי.• 
פונקציית פתיחת שער חשמלי.• 
אפשרות להפעלת המצלמה מהיחידה הפנימית לצורך צפייה ושמיעת מה שקורה בחוץ.• 
אפשרות לכיוון עוצמת קול הדיבור.• 
אפשרות לכיוון רמת הצבעים והבהירות.• 
מגיע עם שני ספקי כוח וכבל באורך 15 מטר.• 
16 מנגינות אפשריות לבחירת הצלצול.• 



תכולת האריזה

מארז
ברגים

מגן גשם
×1

יחידה חיצונית

×1

יחידה פנימית

×1

מתלה מסך

×1

כ-15 מ‘ כבל

2× ספק כח

התקנת המערכת

הרכבת היחידה הפנימית
התקן את מתלה היחידה הפנימית על הקיר באמצעות שני ברגים • 

)תרשים 1(.
חבר כבלים לגב המסך בהתאם להוראות בפרק "חיווט וסכמת • 

החיבורים" ולפי סכמת החיווטים )תרשים 4(.
קבע את המסך למתלה.• 

הרכבת היחידה החיצונית:
יש למקם את היחידה החיצונית )המצלמה( בהתאם לשרטוטים 2 ו-3.

יש לקבע את היחידה החיצונית בגובה שנע בין 1.4 מ' עד 1.7 מ' מהקרקע, במקום שאינו חשוף • 
לגשם או לאור שמש ישירה )תרשים 2(. 

קבע את מגן הגשם של היחידה החיצונית בעזרת 4 ברגים לקיר  )תרשים 3(. • 
חבר כבלים לנקודות שבגב המסך בהתאם להוראות בהמשך ולפי סכמת החיווטים )תרשים 4(.• 
חבר את היחידה החיצוני למגן הגשם בעזרת הבורג שבתחתית.•   

מגן
שמש

יחידה חיצונית
אין להתקין כך שהיחידה

חשופה לגשם או שמש ישירים

3 2

מתלה יחידת פנימית

1



חיווט וסכמת החיבורים )ראה תרשים 4(
לאינטרקום מצורף כבל באורך 15 מטר. • 

 -.4x0.5mm2 0.5 מסוגmm2 אם נדרש כבל באורך 15 עד 50 מטר, יש להשתמש בכבל בעובי
 - 4x0.75mm2 0.75 מסוגmm2 אם נדרש כבל באורך 50 עד 100 מטר, יש להשתמש בכבל בעובי

יש לחבר את מגעים 1-4 של היחידה הפנימית אל מגעים 1-4 של היחידה החיצונית בהתאמה. • 
במידת הצורך - יש לחבר את מגעים 5 ו-6 אל המנעול האלקטרוני של הדלת בעזרת כבל מסוג • 

2x1.0mm2.  שים לב: ניתן לחבר חוטים אלו או מהיחידה החיצונית או מהיחידה הפנימית )יש לבחור 

רק אפשרות אחת(
 •.2x1mm2 במידת הצורך - יש לחבר את מגעים 7 ו-8 אל השער החשמלי בעזרת כבל מסוג
כשהיחידה הפנימית והיחידה החיצונית מחוברים כהלכה, יש לחבר את ספקי הכוח המצורפים • 

לשקעי החיבור ביחידות ואז לחבר את הספקים לשקע החשמל שבקיר.

שים לב! ניתן לבחור רק באפשרות אחת לחיבור המנעול החשמל.

יחידה חיצונית
יחידה פנימית פתיחת

שער חשמלי
מנעול
חשמלי

מנעול
חשמלי

ספק
כח

ספק כח

4

7
8

6
5

הוראות חיווט

פתיחת
שער חשמלי

מנעול
חשמלי

קול
הארקה

תמונה
מתח

קול1

הארקה2

תמונה3

מתח4

מנעול חשמלי5

מנעול חשמלי6

שער חשמלי7

שער חשמלי8



הוראות הפעלה )ראה תרשימים 5-7(
כשאורח לוחץ על  ביחידה החיצונית, היחידה הפנימית תצלצל וצילום המצלמה יוצג ע"ג המסך. 

לחצו על הלחצן  )TALK/שיחה( כדי לשוחח עם האורח שלכם במשך כ-120 שניות. • 
לחצו על הלחצן  )UNLOCK/שחרר נעילה( כדי לפתוח את הדלת במשך כ-8 שניות • 
לחצו על הלחצן  )GATE UNLOCK/פתח שער( כדי לשחרר את נעילת השער החשמלי.• 
לחצו על הלחצן  )MONITOR/מוניטור( כדי לצפות ולשמוע במתרחש באזור המצולם במשך • 

כ-40 שניות. 

ניתן לכוון את רמת הבהירות, גווני המסך ואת עוצמת הקול של היחידה הפנימית לקבלת אפקט טוב • 
יותר, בעזרת הבוררים שבצד המסך )תרשים 6(.

ניתן לבחור באחת מ-16 מנגינות שונות בעזרת לחצן שבצד המסך )תרשים 6(.• 

רמקול

מחבר חוטים

גב היחידה הפנימית

עוצמת מנגינה
בחירת מנגינה

כיוון קול
כיוון צבע
כיוון בהירות

צד היחידה הפנימית

מיקרופון

מוניטורשיחה
פתיחת

שער
שחרור
נעילה

חזית היחידה הפנימית

67 5

הזנת קוד פתיחה
שים לב: צפצופים שונים 

מהזמזם מייצגים סטטוסים 
שונים של הלחצנים. 

צפצוף קצר משמעו לחיצה • 
על לחצן כלשהוא. 

שני צפצופים משמעם מעבר • 
לצעד הבא. 

חמישה צפצופים ברציפות • 
משמעם טעות בהפעלה. 

צפצוף אחד ארוך משמעו • 
שהפעולה הצליחה. 

 הקוד: 1234 ולאחריו # • 
גב היחידה החיצוניתהינו קוד ברירת המחדל. 

מחבר חוטים

ספק כח

קודנית

לחצן קריאה

רמקול
מצלמה

מגן גשם

מיקרופון

חזית היחידה החיצונית

9 8



)administrator יחידה חיצונית - הזנת קוד פתיחה )מצב מנהל
הערה: לאחר כל פעולה )שורת הוראות 1 עד 5(• 
 צריכים להישמע  2 צפצופים אחרת אין אפשרות לעבור לצעד הבא. • 

**** קוד מנהל מערכת הינו #1234• 

, ישמעו 2 צפצופים.  לחץ על לחצן הכוכבית   .1
הכנס את קוד המנהל #1234, ישמעו 2 צפצופים.   .2

1 , ישמעו 2 צפצופים.  לחץ על לחצן הספרה   .3
0 , ישמעו 2 צפצופים )ניתן לתכנת 9 קודי פתיחה 01-09 בהתאמה(.  1 לחץ על הספרות    .4

הקש קוד בן ארבע ספרות – לדוגמא: #1471 , ישמעו 2 צפצופים.  .5
הקש שוב את הקוד שהכנסת #1471 , ישמע צפצוף אחד ארוך.   .6

לחץ על לחצן הכוכבית  לסיום התכנות.  .7
, ישמע צפצוף ארוך ופתיחה של  לצורך פתיחת הדלת יש ללחוץ את הקוד שהוכנס ובסופו סולמית   .8

מנעול הדלת. 

במידה ויש שגיאה בתכנות הקוד ולא נשמעים 2 צפצופים לאחר כל פעולה יש לאפס את המערכת 
להגדרת יצרן.

איפוס מערכת
יש לנתק את המערכת מהחשמל   .1

יש להוציא את 3 המקצרים )ג'מפרים( JP1, JP2, JP3 אשר ממוקמים  בגב היחידה החיצונית.  .2
יש לחבר את המקצרים לפי התמונה המצורפת.  .3

יש לחבר את המערכת לחשמל, ישמע צפצוף אחד ארוך.  .4
יש לנתק שוב את המערכת מהחשמל.  .5

יש להחזיר את שלושת המקצרים )ג'מפרים( בחזרה לפי הסדר הראשוני   .6
יש לחבר את המערכת שוב לחשמל ולבצע תכנות קודן מחדש.  .7

JP1



פתרון בעיות
הפתרוןהתקלה

וודא כי כל החיבורים מחוברים למקומם הנכון כראוי.• אין תמונה / אות
וודא כי המסך מחובר לחשמל.• 
וודא שאין שום דבר שמסתיר את המצלמה.• 

וודא כי כל החיבורים מחוברים למקום הנכון כראוי.• אין תמונה אך התקשורת בסדר
וודא שאין שום דבר שמסתיר את המצלמה.• 

וודאי שעוצמת הקול ביחידה הפנימית פתוח.• אין קול בזמן הצלצול
וודא שאין כל הפרעה עם הרמקול והמיקרופון ביחידה • 

הפנימית וכן עם המיקרופון ביחידה החיצונית.
וודא כי כל החיבורים מחוברים למקומם הנכון כראוי. • 

היחידה החיצונית אינה יכולה לקרוא 
ליחידה הפנימית

וודא כי כל החיבורים מחוברים למקומם הנכון כראוי.• 

וודא כי החיבורים למנוע החשמלי מחוברים כראוי.• פתיחת הדלת אינה עובדת
וודא כי המנעול החשמלי מחובר לספק הכח.• 

לא שומעים אותי ביחידה החיצונית 
אך אני יכול לשמוע את האורח לאחר 

הצלצול

לחץ על לחצן  )TALK/שיחה( לצורך תקשורת דו-צדדית.• 
וודא כי כל החיבורים מחוברים למקום הנכון כראוי.• 

לא שומעים אותי ביחידה החיצונית 
אך אני יכול לשמוע מה שקורה בחוץ 

במצב מוניטור

לחץ על לחצן   )TALK/שיחה( לצורך תקשורת דו-• 
צדדית. מצב מוניטור מאפשר לצפות ולשמוע מה שקורה 

בחוץ אך מונעת ממי שנמצא בחוץ לשמוע אותך.
וודא כי כל החיבורים מחוברים למקומם הנכון כראוי.• 

במקרה של תקלה:
יש לנתק את המכשיר ממקור החשמל.• 
יש לוודא שהתקלה הינה במכשיר ולא ברשת החשמל.• 
יש לעקוב אחר ההוראות בטבלת פתרון בעיות שבהמשך.• 
במידה ולא הצלחתם לפתור את הבעיה, יש להעביר את המכשיר באמצעות המוכר ארוז • 

היטב בצירוף החשבונית ולא ישירות אלינו.
צוות מקצועי ומיומן יעניק לך שירות אמין ומהיר תוך שימוש בציוד בדיקה משוכלל וחדיש.• 
שירות סקל אלקטרוניקה בע"מ עומד בדרישות האיכות ויעשה הכול על מנת להעניק לך • 

שירות מהיר ואדיב.



גיליון הדרכה לספקי כוח

230V~50Hz – מתח כניסה
מתח מוצא – כפי שמצוין על גבי ספק הכוח.

הגנה – השנאי הפנימי מצויד בפיוז טרמי, וקופסת הספק עשויה מפלאסטיק חסין אש.

* הערה – ספק זה מצויד בפיוז טרמי, בשעת תקלה או קצר ינתק רכיב זה את הספק לחלוטין.

הוראות שימוש:
וודא כי הספק כוח שברשותך מתאים למכשיר שברצונך להפעיל הן מבחינת מתח זרם וקוטביות   .1

עבודה.
חבר את הספק לשקע החשמל שבקיר.  .2

אין למשוך את הספק מפתיל \ חוט המוצא . יש לאחוז את הספק והוצא אותו בעדינות מהשקע.  .3
יש לאפשר גישה נוחה לחבור וניתוק הספק מרשת החשמל.  .4

הוראות בטיחות :
יש לקרוא היטב לפני שימוש את הוראות השימוש והבטיחות.  .1

ספק זה מיועד לשימוש פנימי בלבד.  .2
במידה ויש שבר בגוף הספק או בתקע החשמל או אם הספק ניזוק בדרך כל שהיא יש להביאו   .3

לבדיקה ע"י טכנאי מוסמך.
אין להשתמש בספק עם ידיים רטובות ואין לטבול אותו בנוזל.  .4

אין להפעיל את הספק בקרבת חום או אש.  .5

אזהרות:
אין להתקין את היחידה הפנימית בסמוך למקלט טלוויזיה. כמו כן, אין למקם את המכשיר באזור • 

ששוררת בו טמפרטורה או לחות גבוהה. 
אין לגעת במסך בידיים רטובות. אין לנסות לפרק את המסך או המצלמה. • 
באפשרותכם לנקות את משטח מצלמת הווידיאו ואת המסך באמצעות מטלית רכה על מנת להשיג • 

תמונה יותר ברורה. אין להשתמש בנוזלי ניקוי, בטינר או בנוזלים דליקים או חומצתיים. 
הימנעו מלהפיל את המכשיר או לדפוק עליו. • 
ייתכן שלא תוכלו לצפות בתמונה אם מצלמת הווידיאו חשופה לשמש ישירה. • 
ייתכנו הפרעות בתמונה כתוצאה מפעולת מערכת אזעקה או מערכת תקשורת פנימית. • 
ייתכנו הפרעות רדיו בתמונה בזמן מעבר של אופנועים או מכוניות בסמוך למכשיר. התקלות הזמניות • 

שתוארו לעיל עלולות להתרחש בסבירות רגילה, אך הן אינן מרמזות על תקלות אמיתיות המחייבות 
תיקון של המכשיר.



אחריות

לקוח/ה יקר/ה,

תודה לך שבחרת לרכוש את אחד ממוצרי סקל אלקטרוניקה בע"מ, בחירה המצרפת אותך לחוג 
לקוחותינו, אנו משוכנעים כי תפיק/י את מירב ההנאה והתועלת מהמכשיר החדש. תוקף תעודת 

אחריות זו היא למשך 12 חודשים מתאריך הקניה ובכפוף לתנאי האחריות המפורטים להלן ולפיה. אנו 
אחראים במשך תקופה זו לביצוע התיקון הנדרש לפעולתו התקינה של המכשיר. 

תנאי האחריות: 
אחריות זו הינה בתוקף רק כשהיא חתומה על ידי מפיץ מורשה, בצרוף חשבונית קניה.• 
התיקונים יתבצעו במעבדותינו, הובלת המכשיר למעבדה והתקנתו אינם כלולים באחריות זו. על • 

הלקוחות להביא את המכשיר הטעון תיקון או לשלחו למעבדה. המשלוח הינו על חשבון הלקוח 
ובאחריותו. 

אחריות לפי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים: • 
הקלקול נגרם על ידי שימוש שלא בהתאם להוראות השימוש / התקנה לא נכונה. - 
קלקול עקב כוח עליון )לרבות שריפה, מים, נוזלים, פגיעת ברק, מכת חשמל, כניסת גוף זר, חרקים - 

וכיוצ"ב(. 
שבר פנימי או חיצוני מכל סיבה שהיא. - 
חדירת נוזלים ו/או סימני רטיבות ו/או קורוזיה מכל סוג שהוא.- 
המכשיר תוקן או בוצע בו ניסיון לתיקון או הוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך על ידינו.- 
האחריות אינה כוללת נזקים או ליקויים שנגרמו כתוצאה מתקלות או שיבושים ברשת החשמל - 

לרבות מתח יתר או חוסר. 
האחריות אינה כוללת אנטנות, חלקי פלסטיק, גומי או זכוכית וכבל חשמלי. - 
האחריות אינה כוללת נזק תוצאתי- 
האחריות אינה חלה על חומרים או חלקים מתכלים הנדרשים לפעולה תקינה של המכשיר על פי - 

הוראות היצרן. 
הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על ידי נותן החזקה זו, שליחו, או עושה מטעמו. - 
במכונה נעשה שימוש למטרות מסחריות.- 

שימו לב! אחריות זו מותנית במשלוח הספח לסקל אלקטרוניקה בע”מ בתוך 21 יום בלבד



SKL-B17AD :תעודת אחריות לדגם

שם הקונה: 

כתובת: 

תאריך קניה:     חותמת וחתימת המוכר: 

במקרה של תקלה נא להעביר את המכשיר באמצעות המוכר ארוז היטב בצירוף החשבונית ולא ישירות אלינו.




