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MONTAŻ

WYGLĄDCECHY
● Montaż natynkowy
● Czytnik kart zbliżeniowych
● Aluminiowa obudowa
● 800 linii TV
● ¼” kolorowa kamera CMOS
● Kąt widzenia 110˚
● Wodoodporny
● Wymiary: 133,2 x 48 x 15,5mm
● Wyjście video 1 Vp-p 75 Ω
● Napięcie zasilania 10-15 V DC
● Pobór prądu 2,5 W
● Temperatura pracy -30°÷60°C
● Klasa ochronności IP66

Mikrofon

Kamera

Podświetlenie

Głośnik 

Czytnik kart

Przycisk wywołania

KARTA GWARANCYJNA
Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji

Pieczęć i podpis sprzedawcy, data sprzedaży

1. Nice Polska Sp. z o.o. udziela 24 - miesięcznej gwarancji na sprzedawane towary.
2. Gwarancją Nice Polska Sp. z o.o. nie są objęte:

a) mechaniczne uszkodzenia powstałe w transporcie, załadunku /rozładunku lub innych okolicznościach,
b) uszkodzenia powstałe na skutek wadliwie wykonanego montażu lub eksploatacji wyrobów Nice Polska Sp. z o.o.,
c) uszkodzenia powstałe na skutek jakichkolwiek przeróbek dokonanych przez KUPUJĄCEGO lub osoby trzecie, a odnoszących się do

wyrobów będących przedmiotem sprzedaży lub urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wyrobów będących przedmiotem 
sprzedaży,

d) uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej lub innych zdarzeń losowych, za które Nice Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
e) źródła zasilania (baterie), będące na wyposażeniu urządzeniaw momencie jego sprzedaży (jeśli występują).

3. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji KUPUJĄCY zgłosi w punkcie zakupu lub firmie Nice Polska Sp. z o.o. na piśmie po ich stwierdzeniu.
4. Nice Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
5. Wybór formy załatwienia reklamacji, np. wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot pieniędzy należy do Nice Polska Sp. z o.o.
6. Terytorialny zasięg obowiązywania gwarancji: Rzeczpospolita Polska.
7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

DOORBELL INSTALLATION

1. Please select the most suitable doorbell position, avoid direct sunshine to 

camera, dark surroundings, rain.

2. Determine doorbell installation height: suggest to be1.5~1.6meters. 
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Installation Diagram

A. Surface mounted directly

Processes:
1. Dig a hole at the suitable height on the wall.
2. Disassemble the cover from the outdoor panel by screwing off the 
screw on the bottom.
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camera, dark surroundings, rain.

2. Determine doorbell installation height: suggest to be1.5~1.6meters. 
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Installation Diagram

A. Surface mounted directly

Processes:
1. Dig a hole at the suitable height on the wall.
2. Disassemble the cover from the outdoor panel by screwing off the 
screw on the bottom.
3. Fixed the bracket on the wall with screws.
4. Make the cables through the wall & bracket to connected to the 
doorbell interface.
5.Put the cover onto the outdoor panel, and fix it with the screw on 
the bottom.

DESCRIPTIONS OF DOORBELL(FRONT)

SPECIFICATIONS

OUTDOOR PANEL(DOORBELL)            Version: V1.0

DESCRIPTIONS OF DOORBELL(REAR)

1.

2.

3.

4. 

Microphone

Camera

LED night vision

Speaker

5. Card reader

6.Call button

Dimension: 133.2*48*15.5mm

1 p-p  Video output

Power voltage DC 11-13V

Power consumption2.5W

60° or 110° viewing angle

Anti-sabotage

V 75Ω

Water-proof 

Surface mounting

Aluminium alloy Housing

700 TV lines 

IC card reader with wiegand output

Color CMOS Camera

LED night vision

Working temperature: -30°C to +60°C
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WG Data Output 0

WG Data Output 18 : BU
7 : GY

9VT : 12V +
10  : 12V-BN -

1R： Audio signal

2B：  GND   ground for Doorbell
          Recommend: Audio cable shield
3Y：  +12V power supply from monitor
4W： Video signal
5GR: COM
6OG: NO 

Door release

1. Proszę wybrać najbardziej dogodne miejsce montażu panelu
rozmownego unikając nadmiernego oświetlenia kamery oraz 
zacienionych miejsc.

2. Montaż panelu rozmownego przeprowadzić na wysokości
1,5-1,6 metra. 

3.  Wywiercić otwory w ścianie.

4.  Zdemontować panel mocujący z urządzenia.

5. Przełożyć przewody poprzez panel mocujący
     i przykręcić go do ściany.

6.  Połączyć przewody.

7. Zamontować panel rozmowny na panelu
mocującym i przykręcić śrubę mocującą.
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MONTAŻ Z KĄTOWNIKIEM

PROGRAMOWANIE CZYTNIKA KART ZBLIŻENIOWYCH

SCHEMAT POŁĄCZEŃ

B. Surface mounted with angle bracket (tilted 30°)

Processes:
1. Dig a hole at the suitable height on the wall.

2. Fixed the 30°Corner iron on the wall with screws.
3. Disassemble the cover from the outdoor panel by screwing off the screw
on the bottom.
4. Make the cables through the wall & bracket to connected to the doorbell 
interface.
5.Put the cover onto the outdoor panel, and fix it with the screw on 
the bottom.
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Wiring diagram

（1） Door station with administration authority

Attention: the blue and grey wire should be connected together.
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Wiring diagram

（1） Door station with administration authority

Attention: th ire should be connected together.Operation Declaration

1.Two working mode for outdoor panel,  wiegand card reader and normal 
IC card reader.
a.Wiegand card reader
Panel acts as card reader for WG26, Outdoor panel without card management 
privilege.
b.Normal IC card reader
When installation, the wiegand 1 (blue wire) should be connected to the wiegand 
0(grey wire), the system will   switch to normal IC card reader automatically.
There are three working mode for IC card reader.

2.Default mode:
The outdoor panel will be in default mode for the first use. Under this mode, read 
any card, The card will be. 
Set as management card. And the system will enter setting mode automatically.

3.Setting mode
In setting mode, unread IC card could be added to the system by reading the 
card. If the system read the card with continous 3 times, the system will remove 
all the record of existed IC card and recovery to default mode.If no operation

4.Working mode:
In working mode: read the added card to unlock. And read management card to 
enter setting mode.
Card reader mode: D23CC is only used as WG26 card reader without card 
management privilege

5.Unlock time:
The default unlock time is 1s. But the outdoor panel will update and save the 
unlock time according to the real monitoring from indoor monitor. 

Attention: If the management card i s lost from the system record. Please 
disassemble the case, connect with power supply and press the RST button to 
enter default model(All previous user records is deleted).Need to read new 
management and user card.

(2) Door station without administration authority

1. Proszę wybrać najbardziej dogodne miejsce montażu panelu rozmownego
unikając nadmiernego oświetlenia kamery oraz zacienionych miejsc.

2. Montaż panelu rozmownego przeprowadzić na wysokości 1,5-1,6 metra.

3. Wywiercić otwory w ścianie.

4. Przykręcić kątownik do ściany.

5. Zdemontować panel mocujący z urządzenia.

6. Przełożyć przewody poprzez panel mocujący
i przykręcić go do kątownika.

7. Połączyć przewody.

8. Zamontować panel rozmowny na panelu
mocującym i przykręcić śrubę mocującą. 
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1.Two working mode for outdoor panel,  wiegand card reader and normal 
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a.Wiegand card reader
Panel acts as card reader for WG26, Outdoor panel without card management 
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4.Working mode:
In working mode: read the added card to unlock. And read management card to 
enter setting mode.
Card reader mode: D23CC is only used as WG26 card reader without card 
management privilege

5.Unlock time:
The default unlock time is 1s. But the outdoor panel will update and save the 
unlock time according to the real monitoring from indoor monitor. 

Attention: If the management card is lost from the system record. Please 
disassemble the case, connect with power supply and press the RST button to 
enter default model(All previous user records is deleted).Need to read new 
management and user card.
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Podczas instalacji niebieski przewód (8BU) należy zewrzeć na stałe z szarym przewodem (7GY). 
Przy pierwszym uruchomieniu po podaniu zasilania na czytnik kart, będzie on pracował w trybie domyślnym co będzie 
sygnalizowane krótkim sygnałem dźwiękowym powtarzanym w równych odstępach czasu.

1. Tryb domyślny:
W tym trybie przyłożona karta lub brelok zostanie zapisana jako karta administratora a system przejdzie do pracy 
w trybie zapisu. UWAGA: zaleca się odpowiednie oznaczenie karty administratora przed kodowaniem!

2. Tryb zapisu:
W trybie zapisu nieodczytane karty i breloki IC mogą być dodane przez odczyt (przyłożenie karty). Jeżeli w czasie 
40 sekund niezostanie przyłożona niezapisana karta lub brelok, ewentualnie zostanie przyłożona już zapisana 
karta, czytnik przejdzie automatycznie do trybu pracy normalnej.

3. Tryb pracy normalnej:
W trybie pracy normalnej odczyt zapisanej karty zwalnia elektrozaczep. Odczyt karty administratora uruchamia 
tryb zapisu.

4. Czas otwarcia elektrozaczepu:
Fabrycznie czas otwarcia elektrozaczepu ustawiony jest na 1 sekundę. Zmianę czasu otwarcia dokonuje się z 
poziomu monitora w ustawienia administracyjnych. Aby zmienić czas otwarcia w czytniku kart należy otworzyć 
elektrozaczep z poziomu monitora i w tym samym momencie przyłożyć do czytnika kartę administratora, a po kilku 
sekundach zapisaną kartę otwierającą elektrozaczep. Należy sprawdzić czy ustawienia zostały zmienione.

5. Resetowanie czytnika kart:
Aby wykasować wszystkie zapisane karty należy przyłożyć do czytnika czterokrotnie kartę administratora.
Po czwartym sygnale dźwiękowym czytnik zostanie zresetowany i będzie pracował w trbie domyślnym. 

    UWAGA:
1. Przewody szary i niebieski

muszą być na stałe zwarte.
2. Wymagane jest dodatkowe

zasilanie na elektrozaczep
oraz czytnik kart.

3. Zasilanie elektrozaczepu
podłączamy na przewód
zielony (-) oraz do
elektrozaczepu (+).

4. Należy stosować 
elektrozaczep o 
parametrach: 
10-15VDC ; max 800mA 
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