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INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA
1. Pentru prevenirea socurilor electrice nu deschideti capacul dispozitivului (acest lucru nu
face obiectul garantiei) decat in grija unui service autorizat specializat in acest sens. In cazul in
care aparatul necesita o inspectie sau reparatie, va rugam sa contactati centru nostru de service.
2. Aparatul trebuie instalat intr-un spatiu bine aerisit, uscat si curat, fara sa fie in lumina
directa a soarelui.
3. Nu utilizati substante chimice pentru curatarea dispozitivului, pentru a face acest lucru va
rugam sa folositi o carpa moale si uscata.
SPECIFICATII TEHNICE
1.
2.
3.
4.
5.

Nivelul semnalului de intrare: 1.0 Vpp
Impedanta de intrare: 75 Ω
Gradul testului de luminozitate: > Nivelul 17
Camera: Color C-MOS
Durata de afisare pe monitor:
a. Apelare fara raspuns: 30 secunde
b. Apasarea butonului de vizionare: 10 secunde
c. Intercom: 2 minute
d. Apasarea butonului de alarma: 10 secunde
6. Sursa de vizionare noaptea: lumini infrarosii IR
7. Unghiul camerei: 92°
8. Sursa de alimentare: Monitor: +15VDC prin adaptor (intrare 230VAC, iesire 15VDC)
9. Dimensiuni monitor: 225x165x36 mm / Dimensiuni camera externa: 134x100x45 mm
10. Greutate monitor: 650 gr / Camera externa: 200 gr
11. Temperatura de utilizare: -15°C / +50°C
DESCRIERE GENERALA
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Aparatul PNI-DF-926 este un model nou de interfon color hands-free cu un ecran TFT
LCD de 7 inch. Produsul adopta in principal un circuit video de monitorizare inchis, o camera
instalata in exterior si care afiseaza in interiorul casei, posibilitatea convorbirii din ambele parti,
deblocarea usii din interior, insotit de monitorizarea externa cat si de alarma.
Pe timp de noapte camera este prevazuta cu infrarosu, dar datorita trasaturii ecranului
TFT LCD nu puteti vedea o imagine clara sau in zone slab iluminate.
Produsul are un design atractiv, practic si fiabil, este usor de instalat si de utilizat;
deasemeni acest interfon poate fi folosit si in diverse sisteme de supraveghere ale firmelor de
paza si este echipamentul ideal pentru familiile moderne care doresc o siguranta in plus pentru
casa.
Va rugam sa acordati putin timp citirii acestui manual si veti sti cum functioneaza acest
dispozitiv cat si reglarile acestuia pentru o perioada cat mai lunga de timp.
DESCRIEREA PARTILOR COMPONENTE
MONITORUL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ecranul
Difuzor
Butonul pentru Intercom si vizionare
Butonul pentru deschiderea usii
Selectarea muzicii
Alarma
Microfon
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8. Luminozitate
9. Culori
10. Nivelul de volum

1. Alimentare
2. Conexiune camera
3. Blocare
FUNCTIONARE
1. Atunci cand primiti musafiri apasati butonul cu clopotel:
a. Monitorul va suna si vizitatorul va fi afisat pe ecran;
b. Puteti apasa pe butonul

pentru a vorbi cu interlocutorul

2. Daca apasati pe butonul
si veti apasa sip e Intercom, durata de timp este de maxim 2
minute; daca nu raspundeti la apel, monitorul de va inchide automat dupa 30 de secunde. Daca
veti permite intrarea persoanei venita in vizita, apasati butonul de eliberare a usii pentru
deschiderea acesteia;
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3. Puteti deasemenea sa apasati pe butonul
pentru vizionarea situatiei de afara, dupa 10
secunde aceasta aplicatie se va inchide;
4. Ajustati nivelul de ton, luminozitatea si culoarea dupa preferintele dvs;
5. Apasati butonul Alarm pentru a trimite un sunet de alarma;
6. Apasati pe butonul Musical selection pentru a selecta un ton diferit de apelare;
7. Camera instalata in exterior a fost prevazuta cu IR LED, ce poate ajuta in unele conditii
de iluminare slaba.
DIAGRAMA

A. Monitorul
B. Camera externa OUT9
C. Cablu alimentator
D. Yala electrica
E. Incuietoare
1. VIDEO
2. IMPANANTARE
3.DC + 12V
4. AUDIO
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DESCRIEREA PARTILOR
CAMERA

1. IR LED
2. Microfon
3. Camera
4. Difuzor
5. Butonul de apelare
6. Volum
Nota: Va rugam sa fiti atenti la corectitudinea portului de conexiuni, acestea trebuie sa fie in
conformitate cu aceasta diagrama, atunci cand conectati aparatul pentru exterior la monitorul de
interior, cat si la yala electrica.
Instalarea monitorului de interior:
1. Montati panoul de instalare al monitorului pe perete utilizand suruburile inluse in pachet;
2. Conectati cablurile si alimentati-le la monitor;
3. Fixati monitorul de interior pe panou.
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Nu expuneti ecranul in lumina directa a soarelui, pentru protejarea acestuia si pentru
evitarea slabei vizionari, va recomandam instalarea acestuia la o inaltime de 1.6 metri.

Instalarea aparatului exterior:
1. Faceti o gaura in perete in functie de dimensiunea din caseta de fixare din plastic;
2. Patrundeti firele prin intermediul cutiei de plastic si fixati caseta in gaura facuta;
3. Indepartati piesele de fixare ale camerei de montat in exterior;
4. Insurubati camera montata afara, impreuna cu cutia incorporate (nu uitati membrana de
cauciuc cu rezistenta la apa.
5. Fixati inapoi partile de plastic.
Aparatul exterior trebuie instalat unde este protejat impotriva razelor directe ale soarelui
si de ploaie. Este recomandata instalarea la o inaltime de 1.6 m.
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Potrivit legii nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice si Ordinului
556/2006 al Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor, Ministrului Economiei si Comertului si
presedintele Autoritatii Nationale pentru protectia Consumatorilor privind marcajul specific
aplicat echipamentelor electrice si electronice introduse pe piata dupa data de 31.12.2006,
utilizatorii de echipamente electrice si electronice din gospodariile particulare sunt informati ca:
o Este interzisa eliminarea deseurilor de echipamete electrice si electronice (DEEE) alaturi
de deseurile municipale nesortate. Ele trebuie predate la punctele municipale de
colectare, societatilor autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (in cazul in care se
achizitioneaza echipamente noi de acelasi tip).
o Autoritatile locale trebuie sa asigure spatiile necesare pentru colectarea selectiva a
deseurilor precum si functionalitatea acestora. Contactati societatea de salubrizare sau
compartimentul specializat din cadrul primariei pentru informatii detaliate. Deseurile de
echipamente electrice si electronice pot fi predate si distribuitorilor, la achizitionarea de
echipamente noi de acelasi tip (schimb 1 la 1).
o Predarea, de catre utilizatori, a deseurilor de echipamente electrice si electronice, la
punctele de colectare municipale, societatilor autorizate de colectare/reciclare sau
distribuitori (in cazul in care se achizitioneaza echipamente noi de acelasi tip) faciliteaza
refolosirea, reciclarea sau alte forme de valorificare a acestora.
o Deseurile de echipamente electrice si electronice pot contine substante periculoase care
pot avea un impact negativ asupra mediului si sanatatii umane in cazul in care DEEE nu
sunt colectate selectiv si gestionate conform prevederilor legale.
o Simbolul de mai jos (o pubela cu roti barata cu doua linii in forma X), aplicat pe un
echipament electric sau electronic, semnifica faptul ca acesta face obiectul unei colectari
separate si nu poate fi eliminat impreuna cu deseurile municipale.
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DECLARATIE DE CONFORMITATE
Nr. BT0712164149
Importator: ONLINESHOP SRL
Adresa: ORHEI Nr. 4, Bl.T1, PIATRA NEAMT, ROMANIA
Denumire produs: INTERFON VIDEO COLOR
Model: PNI-DF-926 CU ECRAN DE 7"
Teste Standard:
EN55022:2006
EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
Produsul descris mai sus a fost testat de catre noi cu standardele mentionate si este
in concordanta cu Directiva Consiliului EMC 2004/108/EC. Este posibila utilizarea
aplicarii marcajului CE pentru a demonstra conformitatea cu Directivele EMC.
Certificatul este valabil si pentru mostra testata mentionata mai sus si nu implica o
evaluare a intregului produs.
Acesta este valabil numai in legatura cu numarul raportului de testare:
BTRE0712331338.

Administrator,
Ionascu-Strungariu Silviu
____________________________
Data: 01.12.2008
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Certificat de garantie
Condiţiile de garanţie se asigură în conformitate cu prevederile OG 21/92, legea 449/2003, cu modificările ulterioare.
Garanţiile acordate sunt defalcate pe categorii de produse, toate produsele cumparate sunt livrate însoţie de certificat de garantie;
produsul respectă cerinţele esenţiale de securitate şi cerinţele de protecţie specificate în declaraţia de conformitate.Garanţia se
acordă la punctul de lucru al firmei SC ONLINESHOP SRL, Str. G-ral Dascalescu nr.15, Bl.T1, Sc.C, parter . La solicitarea
acordării garanţiei pentru un produs comercializat de noi va fi necesar să îl prezentaţi cu TOATE accesoriile cu care s-a
livrat produsul precum şi cu ambalajul original. Se va refuza recepţia în vederea asigurării garanţiei pentru acele produse care
nu vor avea etichetele sau sigiliile de garanţie intacte. Garanţiile se expediază doar cu firma FanCourier.
Reparaţiile efectuate de către personane neautorizate duc la pierderea garanţiei. Producătorul şi vânzătorul sunt
exoneraţi de obligaţiile lor privind garanţia, dacă defectarea s-a produs din cauza nerespectării de către consumator a instrucţiunilor
de instalare, punere în funcţiune, utilizare, întreţinere, manipulare, transport şi depozitare, cuprinse în documentaţia care însoţeşte
produsul sau in conditii ce contravin standardelor tehnice din Romania. De asemeni garanţia se pierde în cazurile: deteriorările
termice, mecanice şi plastice ale produselor datorate incendiilor, accidentelor, intemperiilor sau neglijenţei în utilizare; folosirea de
baterii, surse de alimentare sau alte accesorii decât cele aprobate de producător; în cazul în care produsul prezintă urme de contact
cu lichid; neconcordanţa dintre numărul de serie înscris pe certificat şi cel înscris pe produs; schimbarea stării originale a aparatului.
Durata medie de utilizare este de 2 ani sau mai mult în funcţie de specificaţiile producătorului. Consumatorul are dreptul de a solicita
remedierea deficienţelor şi după expirarea termenului de garanţie, ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de
utilizare.
Nu răspundem de eventualele probleme de compatibilitate cu accesoriile achiziţionate de la alte firme. De asemenea nu
ne asumăm nici o răspundere pentru subansamblele care sunt folosite pe sisteme ce nu corespund ca performanţe cu specificaţiile
producătorului respectiv. Firma noastră nu işi asumă nici o răspundere privind pierderile de date, fotografii, filmări, soft ce ar putea
surveni ca urmare a unor defecţiuni ci doar obligaţia de a remedia aceste defecţiuni, de aceea insistăm asupra necesităţii de a face
back-up pentru orice date importante în momentul solicitării garanţiei pentru un produs presupus defect.
Departamentul tehnic va efectua operaţiunile de service în termen de cel mult 15 zile de la primirea produselor. Produsele
de folosinţă îndelungată defecte în termenul de garanţie, atunci când nu pot fi reparate sau când durata de nefuncţionare din cauza
deficienţelor apărute în termenul de garanţie depăşeşte 15% din termenul de garanţie, la cererea consumatorului, vor fi înlocuite de
vânzător, sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea actualizată a produsului respectiv. Restituirea contravalorii
actualizate a produsului se va face la cererea consumatorului şi în cazul unor defecţiuni repetate (cel puţin 3 defecte în prima
jumătate a perioadei de garanţie) şi în cazul defectării produsului care a fost deja înlocuit. Restituirea contravalorii sau înlocuirea
produsului achiziţionat ori a serviciului prestat se face imediat după constatarea imposibilităţii folosirii acestuia, dacă această situaţie
nu este imputabilă consumatorului. Restituirea contravalorii produsului sau serviciului se face la valoarea actualizată a acestuia,
calculată în funcţie de evoluţia pe piaţă a monedei naţionale. Valoarea actualizată astfel calculată nu va putea fi mai mică decât
contravaloarea produsului sau serviciului pe care agentul economic obligat la restituire o percepe pentru produse sau servicii de
acelaşi fel, în momentul restituirii. Agentul economic are aceleaşi obligaţii pentru produsul sau serviciul înlocuit ca şi pentru produsul
sau serviciul vândut iniţial.
Modalităţile de efectuare a livrării sunt fie prin ridicarea acesteia de la magazinul firmei noastre de către beneficiar printrun delegat împuternicit în acest scop, fie prin expediţie a coletului cu un curier rapid (FanCourier, Prioripost, www.mo.ro) către
acesta. În cazul din urmă, costul expediţiei cade în sarcina beneficiarului şi va fi inclus în valoarea facturii sau va fi achitat ca factură
de expediţie şi transport separată. Firma noastră va fi exonerată de orice răspundere legată de întârzieri intervenite pe timpul
transportului. Indiferent de modalitatea livrării vă rugăm să vă asiguraţi că aţi primit actele corespunzătoare fără de care asigurarea
garanţiei nu se poate realiza. Orice neconcordanţă sau omisiune sesizată de beneficiar în privinţa actelor întocmite de
departamentul nostru de vânzări faţă de condiţiile anterior discutate cu reprezentanţii firmei noastre şi/sau faţă de produsele
recepţionate vor trebui comunicate pe orice cale în maximum două zile calendaristice de la data primirii acestora, orice sesizare
ulterioară fiind nulă de drept.
Declaraţie de conformitate
Societatea Comerciala ONLINESHOP SRL, cu sediul în Piatra Neamţ, Orhei nr.4, CUI: 16306031, asigură, garantează şi
declară pe proprie răspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor şi
serviciilor care pot pune în pericol viata, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului, ca produsul nu pune în pericol viaţa,
sănătatea, securitatea muncii şi nu produce un impact negativ asupra mediului, precum si faptul ca toate produsele importate si
comercializate de noi sunt conforme cu prevederele HG nr 88/2003, privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de
telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora, republicată.

Acest articol nu se aruncă la gunoi ci trebuie predat unui centru autorizat pentru preluare DEEE (deşeuri de echipamente electrice şi electronice) sau contactaţine
in vederea preluării lui.

Reparaţii executate în garanţie (se completează de către SC ONLINESHOP SRL)
Nr.
Crt.

Data
Intrării

Defect
Reclamat

Defect
Constatat

Operaţiuni
Efectuate

Tipul reparaţiei

Data
Ieşirii

Prelungire
Garanţie

Semnătura

Cumpãrãtor: ............................................................................. Nr. Reg Com. : .......................... Cod Fiscal: ..............................
Sediul: ............................................................................. Nume si Prenume:.............................................................................
Denumire produs: .............................................................................
Seria:.............................................................................
Termen de garantie: 2 ani conform legii 449/2003 Data:
Semnãtura
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FISA REPARATIE

_____ GARANTIE

_____ POSTGARANTIE

DATA CUMPARARII _____________________
MODEL APARAT ________________________________________ SERIE
DEFECT RECLAMAT _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ACCESORII __________________________________________________________________
STARE APARAT ___ BINE INTRETINUT ____ ZGARIAT ___ MURDAR ___ SPART
NUME PROPRIETAR ________________________________ ADRESA _________________
________________________________________________ TELEFON ____________________

NUME EXPEDITOR __________________________________ ADRESA _________________
_________________________________________________ TELEFON ___________________

DATA EXPEDIERII __________________
STAMPILA SI SEMNATURA
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