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Před instalací zařízení si prosím přečtete tyto informace: 

1. Obsah balení 
 

Název Počet ks 

Vnitřní jednotka 1 
Venkovní jednotka 1 
Adaptér 1 
Nosič na stěnu 2 
Kabely, šrouby kompl. 

 

2. Popis 

Domácí video telefon tvořený vnitřní jednotkou s barevnou TFT-LCD obrazovkou a vnější jednotkou 
s vestavěným interkomem a kamerou umožňuje obrazovou a hlasovou komunikaci s návštěvníky.  

Pro správné používání přístroje si, prosím, tento návod důkladně pročtete a pro potřeby 
opakovaného použití jej bezpečně uschovejte. 

3. Specifikace 

Specifikace: 

Obrazovka  7-palcový TFT–LCD displej 
Rozlišení 800x480 
Rozměry 230 x 150 x 27 mm 
Napájení vstup AC 100-240V, výstup DC15V 1500mA 
Zvonění 36 melodií 
Časování 60 s (automatické vypnutí jednotek) 
Příkon standby <1W, aktivní zařízení <10W 
Pracovní teplota -20 °C - + 60 °C 
Paměť max. 32GB SD karta 
Propojení jednotek CYY 4x0,5 

Doporučený průřez vodičů dle délky kabelu: 

30 m    CYY 4x0,30 

50 m   CYY 4x0,50 

100 m   CYY 4x1,0 

 

4. Popis zařízení 

A. Vnitřní jednotka 

Přední strana 
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- LED dioda  

o indikace funkce zařízení 

- Vypínač zvonění  

o vyzvánění zapnuto/vypnuto 

- Ovladač zvonění a melodie  

o Stisk tlačítka = výběr vyzváněcí melodie 

o Podržení tlačítka = nastavení hlasitosti vyzvánění 

- Tlačítko monitoru  

o zapnutí/vypnutí vnitřní jednotky 

- Tlačítko zámku  

o odemčení/uzamčení elektronického zámku 

- Ovladač interkomu  

o zapnutí/vypnutí hlasové komunikace 

Pravá strana 

 

- Postranní tlačítko 1 „SET“  

o zapnutí/vypnutí režimu pořizovaní fotografií nebo nahrávání videa 

- Postranní tlačítko 2  

o NULL - nevyužito 

- Postranní tlačítko 3  

o Pohyb v menu nahoru 

o Prohlížení fotografií nebo záznamů¨ 

- Postranní tlačítko 4  

o Pohyb v menu dolů 

o Prohlížení fotografií nebo záznamů¨ 

- Postranní tlačítko 5 

o Vstup nebo výstup z/do menu  

o Ukončení prohlížení fotografií nebo záznamů 

- Slot pro kartu SD 

o Podporovaná maximální velikost paměti 32GB 
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Zadní strana  

 

- Konektor zpětného vyzvánění 

o Rozpojený jumper = vnější jednotka nevyzvání 

o Zapojený jumper = vnější jednotka vyzvání 

- Otočný trimr  

o Nastavení hlasitosti vnějšího interkomu 

- Konektor napájení vnitřní jednotky 

- 2x konektor napojení vnější jednotky 

 

B. Venkovní jednotka 

 

Kamera 

Tlačítko zvonku 

Mikrofon 

Reproduktor 

LED přisvícení 

Na zadní straně dále (viz Instalace zařízení): 

Konektor propojení s vnitřní jednotkou  

Konektor připojení zámku 

 

 

Zobrazované ikony na displeji vnitřní jednotky 

Režim nahrávání videa/ režim pořizování fotografií 

A/ CAP/ REC  Automatické pořizování fotografií nebo nahrávání videa/pořizování 
fotografií/nahrávání videa 

Newfile   Nový soubor/záznam 

Paměťová karta vložena 
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5. Zapojení zařízení 

Domácí videotelefon zapojte dle diagramu 

 

Vnitřní jednotka umožňuje zapojení dvou vnějších jednotek současně (součástí balení je pouze jedna 
vnější jednotka). 
Důležité! 

Pokud zkoušíte domácí videotelefon před instalací, umístěte vnitřní jednotku alespoň 3 metry od 
vnější jednotky, jinak bude zařízení vydávat nepříjemný pronikavý zvuk. 

 
Pozn.: Síťový adaptér napájí současně venkovní i vnitřní jednotku. 

 

6. Nastavení a provoz zařízení 

Nastavení 

A) Nastavení parametrů 

Stiskem tlačítka „Monitor“se vnitřní jednotka zapne. Stisknutím postranního tlačítka 5 se vyvolá 
menu pro nastavení. Postranními tlačítky 3 a 4 se nastavují hodnoty v menu, postranní tlačítko 5 
umožňuje pohyb v menu. V menu můžete nastavit datum, čas, režim nahrávání, barvy, kontrast, 
jas displeje, atd. Po dokončení nastavení stiskněte a držte tlačítko 5 po dobu 3 sekund pro 
uložení a opuštění menu. 

B) Výběr režimu 

1. Režim pořizování fotografií 

Stiskem tlačítka „Monitor“se vnitřní jednotka zapne. Stisknutím postranního tlačítka 5 se 
vyvolá menu pro nastavení. V menu vyberte režim „MODE Picture“, poté držte tlačítko 5 po 
dobu 3 sekund pro uložení výběru a ukončení menu. 
V tomto režimu vnitřní jednotka automaticky pořizuje jednu fotografii při stisknutí tlačítka 
zvonku, nebo při zapnutí vnitřní jednotky.  
Stiskem postranního tlačítka 1 vypnete nebo zapnete režim automatického pořizovaní 
fotografií. Stisknutím postranního tlačítka 4 dojde k manuálnímu pořízení fotografie 
uživatelem. 
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2. Prohlížení fotografií 

Stiskem tlačítka „Monitor“se vnitřní jednotka zapne. Stiskem postranního tlačítka 3 se 
zobrazí pořízené fotografie, postranní tlačítka 3 a 4 umožní prohlížení pořízených fotografií. 
Vnitřní jednotka umožní uložení 100 fotografií, při přesáhnutí této hodnoty dochází 
k automatickému nahrazování starých fotografií novými. Pořízená fotografie se uloží pouze 
do vnitřní jednotky, není možné ji uložit na SD kartu. Je však možné vytvářet kopie 
fotografií, které se na SD kartu uloží (možnost „COPY“ v menu nastavení). 
Při využívání režimu pořizování fotografií nemusí být SD karta vložena. 

3. Nahrávaní 

Stiskem tlačítka „Monitor“se vnitřní jednotka zapne. Stisknutím postranního tlačítka 5 se 
vyvolá menu pro nastavení. V menu vyberte režim „MODE Movie“ poté držte postranní 
tlačítko 5 po dobu 3 sekund pro uložení výběru a ukončení menu.  
V tomto režimu vnitřní jednotka automaticky nahrává video na SD kartu při stisknutí tlačítka 
zvonku, nebo při zapnutí vnitřní jednotky. 
 Stiskem postranního tlačítka 1 vypnete nebo zapnete režim nahrávání videa. Stiskem 
postranního tlačítka 4 ukončíte nahrávání.  
Videozáznamy jsou ukládány na SD kartu, pokud není karta vložena, není možné nahrávat 
video. Podporovány jsou SD karty do 32GB. 

4. Prohlížení videa 

 Stiskem tlačítka „Monitor“se vnitřní jednotka zapne, krátkým stiskem postranního tlačítka 
4 zastavíte nahrávání. Stiskem postranního tlačítka 3 se zobrazí pořízené videozáznamy, 
postranní tlačítka 3 a 4 umožní prohlížení nahraných videozáznamů. Krátkým stiskem 
postranního tlačítka 5 zastavíte video, stisknutím postranního tlačítka 1 můžete přehrávat 
video pomaleji nebo rychleji. Podržením postranního tlačítka 5 po dobu 3 sekund ukončíte 
prohlížení videozáznamů. 

Provoz 

1. Návštěvník stiskne tlačítko zvonku. Zapne se vnitřní jednotka a je přenášen obraz z vnější 

jednotky. Ve stejný okamžik videotelefon zazvoní.  

2. Poté, co jste identifikovali návštěvníka, stiskněte tlačítko interkomu pro navázání 

komunikace. První stisknutí tlačítka zahájí komunikace, druhé stisknutí komunikaci ukončí. 

3. Stisknutím tlačítka „Zámek“ se uvolní elektronický zámek. 

4. Pro ukončení komunikace nebo vypnutí obrazovky stiskněte tlačítko „Interkom“ nebo 

počkejte 60 sekund, kdy dojde k automatickému vypnutí 

5. Pro obnovení komunikace a obnovení obrazu, stiskněte tlačítko „Monitor“, poté zmáčkněte 

tlačítko „Interkom“, následně můžete pokračovat v hovoru s vnější jednotkou. 

7. Instalace zařízení 

 
Doporučená výška umístění vnější a vnitřní jednotky na stěnu je 
145 – 160 cm (vzdálenost mezi kamerou a zemí). 
Balení obsahuje potřebné hmoždinky a vruty pro osazení zařízení 
na místo používání.  
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