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M115FX2 + P215 

Használati és szerelési útmutató 
KÉTLAKÁSOS KAPUTELEFON 

 
Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket 

választotta! 
 

 

 
BELTÉRI EGYSÉG 

 

 
 
 
 

 Áramütés elkerülése érdekében ne nyissa ki a 
készülék hátlapját! 

  Amennyiben a készülék meghibásodott, 
forduljon szakemberhez! 

 A készüléket száraz, jól szellőző helyre szerelje, 
óvja a közvetlen napfény hatásától! 

 A készülék tisztításához maró hatású szereket 
soha ne használjon, csak enyhén nedves törlő 
ruhát! 

 Üzembe helyezés előtt alaposan tanulmányozza 
a használati utasítást! 

 

www.global-export-import.eu  

 

 
 
 

 
  A készüléket könnyen elérhető és kezelhető helyre 
szerelje fel, óvja erős fény, közvetlen napfény káros 
hatásaitól. 
1. Tiplik és csavarok segítségével rögzítse a szerelőkeretet 
1,4m – 1,6m magasságban. 
2. Végezze el a szükséges bekötéseket, 
csatlakoztatásokat és rögzítse a szerelőkereten a 
készüléket. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

 
 
 

A látogató megnyomja a kültéri kapuegységen 
található nyomógombot. A beltéri egység 
hangjelzést ad. A kézi beszélő felvételét 
követően a látogatóval beszélgetés folytatható. 
 
A riasztás hangjelző gomb lenyomásakor, 
ameddig a gomb lenyomva tartva, a készülék 
kültéri egységén riasztás hangjelzés hallható.  

  
A beltéri egységen található kapunyitó gomb 
alkalmazását követően az elektromos zár, 
amennyiben felszerelésre került kinyitható.  

 

  
 

áramforrás: 230V ~ 50Hz 

kültéri egység működési 
hőmérséklete: 

-10~+40ºC 

Áramfelvétel beltéri egység: ≤ 100mA 

Áramfelvétel kültéri egység: DC8V 0,64W 500mA 

Működési hőmérséklet -20°C és 50°C között 

hangkibocsátás (kültéri egység) maximum 70 dB 

csengő hangereje (beltéri 
egység) 

maximum 80 dB 

 

 
   
 

30m távolságon belül 
UL1007/AWM24(BC0.15X11/1.3)X2 
fekete-píros 

0,5mm²    
X 2eres 
vezeték 

 

 

 

 
Kapunyitó 
 

Riasztó 
 
 
Kézi beszélő 
 

Hangszóró 

1,4m 
- 

1,6m 

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

A KÉSZÜLÉK FŐ EGYSÉGEI ÉS TARTOZÉKAI 
BELTÉRI EGYSÉG 

M115F 

A BELTÉRI EGYSÉG FELSZERELÉSE 

 

 

BEKÖTÉSI ÚTMUTATÓ 

Kültéri 
egység 

 
 
 

Elektromos 
zár, nem 
tartalmazza 

2 vezeték 

 
 

2 vezeték 

 
 
 
 
 

2 vezeték 

 
 

DC12V 

 
 

Beltéri egység 

 
 
 

         Zár                   Kültéri egység  DC12V 

 
 

A KÉSZÜLÉK NAPI HASZNÁLATA 

DC12V 

 
 

fekete        píros 

 
 

MŰSZAKI ADATOK 

VEZETÉKEK 

http://www.global-export-import.eu/
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FIGYELEM! A kültéri egységet száraz helyre telepítse! 

             

 

 

 

 

 

 

 
Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy 

szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismeretekkel 
rendelkező személyek általi használatra (beleértve a 

gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy 
tájékoztatja őket a készülék használatát illetően, aki egyben 

felelős a biztonságukért! 

JÓTÁLLÁS I JEGY 
Az alábbi típusú és gyártási számú AUDIO KAPUTELEFON 

M115FX2 + P215 
 hibamentes működéséért a 49/2003 (VII.30.) sz. GKM rendelet 

alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás 
napjától számított 2 év szavatosságot és 12 hónapig terjedő 

önkéntes jótállást biztosítunk. 
A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló 
hibák javítását, a tartalék alkatrészellátással egybekötött javító - 

szervizelő szolgáltatást a  
GLOBAL EXPORT - IMPORT KFT.  

Biztosítja, az alábbi címen:    
Budapest XV. Székely E. u. 11. Tel: +36 30 497 8758.   

Nyitva tartás: hétfő - péntek, 9.00 - 16.00 
Amennyiben a meghibásodás jellegével vagy a hiba kijavításával 
kapcsolatban vita keletkezik, úgy a Fogyasztóvédelem Békéltető 

Testülethez lehet jogorvoslatért fordulni.   

Jogainak érvényesítése érdekében a vásárlási blokkot őrizze 
meg! 

Gyártó / Importőr / Forgalmazó: GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT.  
H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11 

Származási ország: Kína 
 

DECLARATION OF CE CONFORMITY / 
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

Ourselves / Mi,GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT.…………………... 
The name, address & ID number as Importer & distributor / (a 

magyarországi gyártó,- képviselő, vagy –importáló neve) 
H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11.   

ID NUMBER / CÉGBEJEGYZÉS. SZ. 01-09-664413) 
We declare herewith / Egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, 

hogy az alábbi termék 
Audio door phone Art. No. / Audio kaputelefon  

M115FX2 + P215 

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a 
gyártási száma) 

 As distributor appointed by the manufacturer of the product 
GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT. 

 (a gyártó megbízásából, mint forgalmazó 
It is in compliance with EU directives & standards / amelyre e 

nyilatkozat vonatkozik, megfelel az alapvető követelményeknek, 
valamint az alábbi villamos biztonságtechnikai és elektromágneses 

összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, 
illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak: 

2006/95/EC 
EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008……………...LVD (biztonsági) 

2004/108/EC 

EN 55022:2010, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009,  
EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010………………………… (EMC) 

Test report numbers / Jegyzőkönyv sz./  
Bureau Veritas ANP-11DE095ATZP-1-R1 & CE111227N005  

…………………………………………………………………………….. 
The product is supplied with CE marking.  

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva. 
 
Budapest, 2012.12.15…...       SÓLYOM PÉTER SK. 

CÉGVEZETŐ 
Place & Date of Declaration / A nyilatkozattétel helye és kelte. 
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A KÉSZÜLÉK FŐ EGYSÉGEI ÉS TARTOZÉKAI 
KÜLLTÉRI EGYSÉG 

P215 

 

 
 
Esővédő 
 
 

Hangszóró 

A BELTÉRI EGYSÉG FELSZERELÉSE 

 

 

fekete 

 
 
píros 

 
 

Beltéri egység 

 
 

A kaputelefont ne telepítse pl. kályha vagy 
egyéb hőforrás közelébe! 
 
 
Elektromágneses zavarás elkerülése 
érdekében ne telepítse elektromágneses 
térbe, más elektromos eszközök közvetlen 
közelségébe!  
 
 
Ne ejtse le a bel és a kültéri egységeket! 
 
 
 
A készüléket kizárólag száraz kézzel 
üzemeltesse! 
 

 

A készülék nem tartalmaz szervizelhető 
egységeket, ezért ne szedje szét a 
készüléket! 
 
 

A készülék tisztítására puha, száraz 
törlőrongyot alkalmazzon!   
 
 

 

 
 

 
 
Hívógomb 
 
 
 

Mikrofon 
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