
 

Manual videointerfon Tongwei DP-705 

 

Va multumim ca ati videointerfonul oferit de compania noastra.   

Performante uimitoare cu urmatoarele caracteristici: 

-        Ecran 7” TFT color de inalta rezolutie 

-        Butoane cu touch  

-        Meniu OSD 

-        Supraveghere nelimitata 

-        Design ultra-subtire 

-        12 tonuri de apel la alegere 

-        Cablare pe 4 fire 

-        Volum, luminozitate, culoare ajustabile 

-        Aspect elegant 

Prezentare monitor DP-705 

 

 

Pentru a efectua un apel apasati butonul de apel al camerei. Cand se primeste un apel de la 

camera pe ecranul monitorului va apare automat imagine de la camera exterioara. Puteti comunica 

apasand o data butonul de raspuns apel. Puteti debloca yala apasand butonul deschidere yala. Cu 

butonul de monitorizare puteti viziona imagini de la camera fara sa se efectueze un apel de la aceasta. 



Setari imagine 

In mod de Monitorizare apasati butonul Deschidere porti timp de 3 secunde, pe ecran va apare 

meniul monitorului. Apasati din nou 3 secunde butonul Deschidere porti pentru a trece la urmatorul 

submeniu pana ajungeti la submeniul Picture. Cu butoanele UP si DOWN parcurgeti optiunile, cu o 

apasare scurta pe butonul Deschidere porti selectati optiunea, cu UP si DOWN cresteti sau scadeti 

valorea, apasati Deschidere porti pentru confirmare valori. 

 

Setari volum 

In modul de monitorizare apasati timp de 3 secunde butonul Deschidere porti pentru a activa 

meniul , apasati din nou inca 3 secunde butonul Deschidere porti pentru a parcurge meniul si a ajunge la 

optiunea Volum. Cu butoanele UP si DOWN parcurgeti optiunile, cu o apasare scurta pe butonul 

Deschidere porti selectati optiunea, cu UP si DOWN cresteti sau scadeti valorea, apasati Deschidere porti 

pentru confirmare. 

 

Setare sonerie 

In modul de monitorizare apasati timp de 3 secunde butonul Deschidere porti pentru a activa 

meniul , apasati din nou inca 3 secunde butonul Deschidere porti pentru a parcurge meniul si a ajunge la 

optiunea Volum. Cu butoanele UP si DOWN parcurgeti optiunile pana ajungeti la optiunea Ring Track, cu 

o apasare scurta pe butonul Deschidere porti selectati optiunea, cu UP si DOWN alegeti melodia, apasati 

Deschidere porti pentru confirmare. 

 

 

 



Cabluri necesare: 

 

Exemplu de conectare: 

 

 


