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Popis videotelefonu 

Ovládací tla čítka 

Audio aktivace / Autostart   
Pokud je videotelefon vyzvoněn z dveřního panelu, stiskem tlačítka můžete hovořit 
s návštěvou v režimu hands free. Jestliže je videotelefon v pohotovostním / standby 

režimu stiskem tlačítka delším než 1 sekundu aktivujete obrazovku videotelefonu, dalším 
stisknutím aktivujete audio. 

           
 Otevření dveří / Vyzvonění jednotky portýra 
 Stiskem tlačítka dojde k uvolnění dveří/aktivaci zámku z aktivovaného videotelefonu. 
Pokud je videotelefon v pohotovostním režimu můžete stiskem uvedeného tlačítka 

vyzvonit jednotku portýra (pokud je součástí systému). 
 

Zavěšení / Přepnutí mezi hlavní a vedlejší kamerou / Menu 
Stiskem tlačítka dojde k ukončení komunikace a spojení se vstupem. 

 Aktivní video, stiskem tlačítka po dobu delší než 2 sekundy můžete následně 
přepínat mezi hlavní a pomocnou kamerou (je-li instalována). 
Pokud je videotelefon v pohotovostním / standby režimu, stiskem tlačítka po dobu delší  než 2 
sekundy dojde k přepnutí do konfiguračního režimu (více nastavení videotelefonu). 

  
F1 a F2, tlačítka pro doplňkové funkce 
Přiděleno montážníkem (spínání schodišťového osvětlení, ovládání pohonu vrat atp.) 
                  

Provoz videotelefonu 

Volání 
Po stisknutí tlačítka na venkovním panelu se z videotelefonu ozve elektronické generované 
vyzvánění a současně se aktivuje obrazovka videotelefonu. Led indikátor Vyp. / Zap. zhasne. 
Případné další koncové zařízení v daném bytě (domě) začne taktéž vyzvánět. Stisknutím 
tlačítka  navážete komunikaci s návštěvou v hands free režimu. Komunikace bude 
automaticky ukončena po 90 sekundách nebo kdykoliv stiskem tlačítka .  LED bude vypnutá 
po celou dobu hovoru. 
Jestliže nebude komunikace s dveřním tablem aktivní, videotelefon se automaticky vypne po 30 
sekundách.     

Otev ření dve ří 
Pokud během hovoru stisknete tlačítko , uvolníte elektromagnetický zámek ve dveřích a 
umožníte vstup návštěvy. 
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Manuální aktivace videotelefonu (auto – on) 

Obrazovku videotelefonu lze kdykoliv manuálně aktivovat stisknutím tlačítka  po 1 sekundu. 

Stiskem tlačítka po dobu delší než 2 sekundy můžete následně přepínat mezi hlavní a 
pomocnou kamerou (je-li instalována). 
Pokud chcete aktivovat audio a následně komunikovat stiskněte opět tlačítko . 
Jestliže nebude komunikace s dveřním tablem aktivní, videotelefon se automaticky vypne po 30 
sekundách. 
Komunikace bude automaticky ukončena po 90 sekundách nebo kdykoliv stiskem tlačítka .   

 

Nastavení videotelefonu 
Do konfiguračního menu vstoupíte přidržením tlačítka „MENU “ po dobu delší než 2 sekundy. 
Ozve se potvrzovací pípnutí videotelefonu. LEDka začne blikat jednou za sekundu. 

Nastavení hlasitosti zvon ění 
Po vstupu do konfiguračního menu stiskněte „+“  pro zesílení nebo „-“  pro zeslabení vyzvánění. 

Výběr vyzván ěcího tónu, vypnutí vyzván ění („baby“ režim“) 
Po vstupu do konfiguračního menu stiskněte „MENU“  znovu. 
Nyní stiskněte „+“  pro změnu vyzváněcího tónu nebo stiskněte „-“  pro vypnutí zvonění – 
v tomto stavu zůstane blikat LED, která upozorňuje, že je zvonění vypnuto. 

Nastavení obrazu 
Opětovně stiskněte „MENU“  LED začne blikat jednou za dvě sekundy což signalizuje, že se 
nacházíte v módu pro nastavení obrazu. Videotelefon má přednastaveny 4 úrovně pro nastavení 
obrazu (jas, kontrast a barva). 
Nyní stiskněte „+“  pro změnu jasu a kontrastu. Při dosažení mezní hodnoty, videotelefon pípne. 
Nyní stiskněte „-“  pro změnu sytosti barev. 
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Instalace  
Montáž Demontáž 

 

Programování videotelefonu  
( Pouze pro digitální systém VDS ) 

Varianta 1: Z panelu + videotelefon 

1. Je-li videotelefon připojen stiskněte za pomoci přiloženého kolíku programovací tlačítko a 
podržte jej po dobu 2sec. Zazní potvrzovací tón. 
2. Na panelu stiskněte vyzváněcí tlačítko příslušející danému videotelefonu. Znovu zazní jiný 
potvrzovací tón. 

* Dokud není videotelefon naprogramován, nebude fungo vat . 
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Varianta 2: Z videotelefonu 

1. Přechod do konfiguračního režimu: Stiskněte tlačítko  a držte jej po dobu 2sec. LED blikne 
každou sekundu a zazní potvrzovací tón. 
 

2. Nastavení videotelefonu v programovacím režimu: Je-li videotelefon připojen, pak stiskněte 
programovací tlačítko (nachází se na spodní hraně) a podržte jej po dobu 1sec. V tento okamžik 
je vyzváněcí číslo současně naprogramováno a je indikováno prostřednictvím vysokého tónu. 
První znamená stovky, druhý desítky a nakonec jednotky. Každá jednotka je odlišena nižším 
potvrzovacím tónem. 
 

3. Naprogramujte volací číslo: Pokaždé, když je stisknuto tlačítko odpovídající stovkám, desítkám 
nebo jednotkám, naroste příslušná číslice o 1. 
 

Stovky:     Stiskněte tlačítko    

Desítky:    Stiskněte tlačítko  

Jednotky: Stiskněte tlačítko   

Jakmile dosáhnete hodnoty 9 a znovu 
stisknete tlačítko, zazní  chybový / 
informační tón. Po dalším zmáčknutí 
tlačítka se začne od hodnoty 1. 

 

4. Ukončení programovacího režimu: stiskněte programovací tlačítko nebo vyčkejte po dobu 30ti 
sekund bez jakékoliv akce. 
Jakmile programovací režim ukončíte,  číslo se uloží. Je-li číslo v pořádku (v rozsahu 1 až 199), 
zazní potvrzovací tón. Je-li číslo chybné, zazní chybový tón. 
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Havránkova 33  
619 00  BRNO  
Česká republika 
Tel.: +420 543 558 111  
Fax: +420 543 558 117 
obchod.cz@adiglobal.com 
 
www.adiglobal.com/cz 
 

 

V Parku 24  
148 00 PRAHA  
Česká republika  
Tel.: +420 271 001 702  
Fax: +420 271 001 710 
obchod.praha.cz@ adiglobal.com 

 

Rodinná 38  
700 30 OSTRAVA  
Česká republika  
Tel.: +420 596 617 425  
Fax: +420 596 617 426 
obchod.ostrava.cz@ adiglobal.com 

ADI je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.  

Veškerá použitá vyobrazení a fotografie jsou pouze ilustrativní. Za chyby zpracování a tisku neručíme. 

 

Technická specifikace 
 

Napájecí napětí 18V DC 
Proud  
 v klidovém režimu ( BARVA / ČB ) 30 / 12 mA 
 Při vyzvánění ( BARVA / ČB ) 400 / 750 mA 
 video přenos ( BARVA / ČB ) 330 / 380 mA 

 

 audio i video přenos 400 mA 
Provozní teplota ( BARVA / ČB ) 5°C až 40°/60°C 
Provozní vlhkost 0 – 90% 
BARVA : TFT: plochá obrazovka s úhlopříčkou 3,5“, Rozlišení: horizontální: 480TV řádků, Vertikální: 
               234 TV řádků 
ČB : Diagonální obrazovka s úhlopříčkou 4“ Rozlišení: horizontální: 450 TV řádků, Vertikální: 250 TV 
        řádků 
Video signál: kompozitní signál 1Vp-p, 75 Ω, 7MHz 
Rozměry videotelefonu (v x š x h):  
BARVA : 241 x 133 x 39 mm 
ČB :  241 x 133 x 53 mm 
 

Údržba 
 
 
 
 Pro čištění nepoužívejte látky obsahující kyseliny, ocet nebo látky 
poškozující životní prostředí. 
 
 
 

 

 
1. Pro čištění používejte hadřík navlhčený vodou. 
2. Monitor otírejte vždy ve stejném směru. Po čištění monitor dokonale osušte, aby nemohlo dojít 

k poškození monitoru vlivem vlhkosti. 
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