
 
 
 
 
 

 

VIDEO MONITOR VM 7T BM/WM 

 

Návod na použití
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145  
 ~ 
160 

cm 

1. Části zařízení a jejich funkce     
 
 

Detail zapojení: 

 
 
 
 
 
 
 

  popis:  

SW – zktratem těchto 

svorek dojde k aktivaci 

„zvonění chodba“ bod 4.1 

 

EXT-RING – výstup na  

přídavný zvonek (12V) 

 

VIDEO – výstup video  

signálu   

 
 
 

                                             
2. Montáž monitoru 
 

 

 
 

●  Použití přiložených šroubů 4x25 mm pro uchycení montážního rámečku na stěnu.  
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   3. Provozní pokyny   
 

 
 

3.1 Převzetí hovoru  

 

●  Stiskněte vyzváněc í tla č ítko  na dve řn í jednotce .  

●  Monito r zazvon í a  zobraz í návštevn íka . 
Upozornění: když nepřevezmete hovor, monitor se vypne po 30s. 

●  Stiskněte tlač ítko p ro navázán í hovoru nebo  
ik onu pro  komunikac i s  návštěvn íkem. Dé lka 
hovo ru je  90s.  Pro prodloužen í hovo ru 
st iskněte v  jeho pr ůběhu opě tovně       nebo                    
_     pro ukončen í hovoru.  Když  v yzvoněn í 
akt ivuje  v íc  monito rů , může te převz ít  hovor 
z kteréhokoliv  monito ru a ostatn í se 
automa ticky  vypnou .  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.2 Otevření zámku 
 

● V průběhu  konve rzace  st iskněte  t lač ít ko o demknout,  nebo  ikonu                  Zámek 1  

pro  o tevřen í zámku.  Když  j sou  připo jené  2  zámky  s t iskně te  ikonu        

Zámok 2  pro ode mknut í druhého zámku.  

 

 

3.3 Monitorování vstupu 

 

●  St iskně te  t lač ít ko  monito rován í v poho tovostn ím 

rež imu,  ne bo  ikonu        Auto  mon itor  na 

úvodn í ob razovce.  Zobraz í sa poh led 

zobrazovaný  kamerou  dve řn í jednotky . 

V p růběhu  monito rován í st isknut ím  i kony Výb ěr 

kamery  se  dostanete  do režimu  možnosti 

přepnut í pohledu  z požadované  kamery  (v 

př ípadě,  že  je  zapojených  1/2/3 /4  dve řn ích 

jednotek  nebo  CCT V kamer) . Pro náv rat  na 

úvodn í obrazovku s t iskně te i konu Do mů   
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3.4 Funkce interkomu 
 
 

   Interkomové volaní pomocí jmenného seznamu: Uživateli umožňuje volat jiného uživatele 

v systému. Stiskněte tlačítko volania na monitoru v pohotovostním režimu, 

nebo stiskněte ikonu Interkom na úvodnej obrazovke, potom stlačte ikonu        

Zoznam užívateľov. Vyberte jméno na obrazovce, potom stiskněte Volat číslo pro 

vytočení účastníka. Stiskněte ikonu              pro předcházející/nasledující list 

seznamu.       

*  Upozornění: 1. Stiskněte tlačítko volaní nebo ikonu          Volat číslo pro opakování volby. 

              2. Stiskněte ikonu           Zpět pro ukončení hovoru. 

 

*  Volaní správce : Kterýkoliv monitor může být určený jako Správce. Po stisknutí ikony 

správce vytočíte monitor určený pro správce. Ikonu je možné použít i jako zkratku pro určení 

najčastějšího volaného účastníka. 

* Vnitřní volání (inner call) : Je-li v rámci jednoho užívatele nainstalovaných více monitorů  

(max 4) vyberte a stiskněte položku Vnitřní volání. Všechny monitory budou zvonit současně 

dokud nebude hovor přijatý na konkrétním monitoru. Ostatní monitory se následně 

automaticky vypnou. 

 
 

4. Základní nastavení 
 

4.1 Tóny zvonění  

 

12 polyfonních melodí je možné použít pro výběr zvonění. 

 

 

●  Dotyke m d isple je, n ebo st isknut ím t lač ítk a menu        v  pohotovostn ím 

rež imu, ak tivu jete obrazovku  datumu a  času.   
 
 
 



 

●  Opětovným dotyke m d isple je, n ebo 
st isknut ím t lač ítk a menu          ak tivuje te 
úvodn í obrazovku.  St isknut ím  

ikony         Nastaven í ak tivu jete menu  
nas taven í zvoněn í. Přep ínán ím ikon  
Zvoněn í  tablo  / Zvon ěn í in terko m /  
Zvoněn í  chodba  zob razuje te odpov ídaj íc í 
možnos ti 12 ti vyzváněc ích tónů . Vyber te 
požadovaný tón a  u ložte  voľbu  st lačen ím 
ik ony, nebo st lačte  ikonu  pro z rušen í volby  
a ukončen í výberu .   

 

4.2 Hlasitost zvonění 
 

Hlasitost zvonění v průběhu dne 
 

Hlasitost zvonění v průběhu dne od 6:00 do 18:00 

nastavíte stisknutím ikony            Nastaven í 

z úvodn í obrazovky . Následovně  s t iskně te  

ikonu        Hlasitost  zvoněn í , po aktivovan í 

obrazovky p ro nas taven í hlasi tost i  použi j te 

ikony             pro  požadovanou  úroveň . 

Potv rďte vo lbu st is tknut ím  ikony        nebo 

pro  zrušen í a ukončen í stis kněte  ikonu        .  

 

 

 

 

Hlasitost zvonění v noci 
 

 Hlasitost zvonění mezi 18:00 a 6:00 nastavíte stisknutím ikony Nastavení z úvodn í 

obrazovky.  Následně  s t iskněte  i konu         Hlasitos t  v  noci ,  po  ak tivová ní 

obrazovky  pr o  nastaven í h lasitosti  použi jte  ikony             p ro  požadovanou 

úroveň.  Potvrďte  vo lbu  s t isknu t ím  ikony         nebo  pro  zrušen í a ukončení 

st lačte  ikonu        .  



 

4.3 Čas monitorování 
 

●  Zvol te úvodn í obrazovku, st iskněte  ikonu       Výběr  kamery,  na 

nas leduj íc í ob razovce st iskně tee ikonu        Čas monitoru  pro zobrazen í 

obrazovky s  klávesnic í nastaven í času.  
●  Zadajte číslice pro nastavení aktuálního času , znak          (*) pro posun  nastavovacího              

kurzoru a znak          (#) pro uložení volby. Změny budou uskutečněné okamžitě, pro 
návrat na predchádzející obrazovku stiskněte ikonu          .  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

4.4 Nastavení odemknutí 
 

●  Zvol te úvodn í obrazovku, st iskněte  ikonu  easydor™ pro vyvolání další 
obrazovky s informácema o nastaveních. Dotykem displeje na víc jak 2 sek 
přejdete do zobrazení servisních funkcí. 

 

 



 

●  St is knut ím ikony       Nastaven í se 
zobraz í k lávesn ice a nastavené   

   hodno ty pro  monito r a zámek 

 

 

 

    

●  Na klávesnic i zade jte 4  m ístný  kód ze  

seznamu  pro nastaven í pot řebných 

hodno t.  Zadejte znak          (*) pro zrušení 

volby a znak          (#) pro uložení volby.  

     Změny budou uskutečněné okamžitě, pro 

návrat na předcházející obrazovku stiskněte 

ikonu           

 

 

 
 
 
 
 

 

 

4.5 Nastavení displeje 
V režimu monitorování, nebo hovoru 

stiskněte ikonu          Nastavení pro možnost 

nastavení jasu, barvy, obrazu displeje 

a hlasitosti hovoru. Hodnoty je možné měnit  

pomocí ikon                    . Pro návrat a 

ukončení nastavení stiskněte ikonu        .  

 
 

 

4.6 Výrobní nastavení 
 

Ikona Výrobní reset umožňuje vráti t všechny 

změny do základného výrobn ího nastaven í. 

Tento krok neovlivní nastavený čas a data 

uložená na paměťové SD kartě. 

V průběhu  zobrazen í úvodní obrazovky 

stiskněte  ikonu       Nastavení,  na 

nas leduj íc í obrazovce  s t iskně te 

ik onu   Výrobní reset pro návrat monitoru do 

výrobních hodnot. Stisknutím ikony           

Domů se vrátíte do úvodní obrazovky. 



 

5. Použití paměti 
 
 

Monitor je vybavený vnitřní pamětí 128MB s možnosí použít SD paměťovou kartu s kapacitou do 

2GB.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

● Funkce prohlížení umožňuje přehrávání fotek a obrázků. Každá fotografie  je zobrazována po 

dobu 5s. Použitím vnitřní paměti je možné zobrazit cca 800 obrázků, přídavná SD karta 

rozšiřuje možnost prohlížení až na cca 3000 obrázků. 
 

● Monitor podporuje zobrazování obrázků ve formátu .TVS. Pro prohlížení obrázků formátu JPG 

ve video monitoru a taktéž pro prohlížení snímků vyhotovených kamerou dveřní jednotky 

v počítači je potřebné použít jednoduchý softvér T-views na jejich vzájemné konvertování. 
 

● Obrázky vyhotovené kamerou dve řní jednotky jsou ukládané v souborech 

pojmenovaných na základě datumu. Pro lepší přehlednost je každý den vygenerovaný 

nový soubor. 

 

●  Př i  zaplněn í vnit řn í pamět i  budou  nejs tarš í  záznamy  automat icky  nah razené 

nejnovějš ími.  

 

●  Pro formátován í SD ka rty je po třebné použ ít  PC. 
 
●  Nemanipulu jte  s  SD pamě ťovou  kartou za chodu moni toru. 
 
●  Přehrávání obrázků foto rámečkem bude volaním dveřní jednotky přerušené.. 

 



 

5.1 Nahrávání snímků 

 

Funkci je možné použít v (přednastaveném) 

automatickém, nebo manuálním režime. 

Když  je inicializované zvonění dveřní 

jednotkou, po dobu 3s od přijmutí hovoru je 

její kamerou automaticky zaznamenaný 

snímek. Fotografii návštevníka je možné 

pořídit i manuálně stisknutím ikony       

Udělej snímek  v průběhu  rozhovoru. Tyto 

hodnoty po výpadku napájení zůstanou uložené v paměti 

zařízení. 
 

 
 
 
 

 

 

5.2 Nastavení času nahrávání 

Funkce umožňující vybrat pro vyhotovení záznamu návštevníka 

max. 4 za sebou jdoucí snímky.  (časový interval mezi snímkama 

je pevně nastavený na 1,5 s). 

Stliskněte ikonu             Multimedia  na úvodní obrazovce, 

v nasledující obrazovce stliskněte ikonu               Nastavení 

paměti a na klávesnici nastavte  požadovaný počet snímků. Pro 

uložení požadavků stliskněte symbol        , pro návrat na 

předchádzející obrazovku stliskněte symbol                 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

5.3 Přehrávání snímků 
 Stlisknutím ikony      Přehrát záznamy na 
úvodní obrazovce budou na displeji současně 
zobrazené 4 snímky z paměti. Pro posunutí 
v času a zobrazení následujících snímků 
použijte ikony                . 
Pro smazání všech snímků použijte 
ikonu. Jestli chcete zobrazit jednotlivé snímky 
na celou obrazovku, použijte ikonu  

a posouvejte se ikonami                .Pro mazání 
prohlídnutých  obrázků jednotlivých  použitých 
ikonu         Pomocí ikony          se vrátíte na 
úvodní obrazovku. 

  
 
 

 

   



 

5.4 Foto rámeček 
 

5.4.1 Přehrávání 
 

Stisknutím ikony          Album na úvodní obrazovce spustíte přehrávání fotografií uložených na 

paměťové SD kartě. Fotografie je možné přehrávat automaticky alebo manuálne tzv. 

slajdovaním / listovaním  prstem na dotykové obrazovce. 
 

5.4.2 Nastavení času přehrávání 
 

Po stisknutí ikony            Multi media  na úvodní 

obrazovce a vstupu na nasledující obrazovku 

stiskněte ikonu         Nastavení, na klávesnici 

zadejte požadovaný čas pro spoždění následujícího 

snímku při automatickém prohlížení fotografií. Pro 

změnu pozice kurzoru stiskněte  
Požadovaný čas potvrďte stisknutím symbolu 
          . Pro návrat na předchádzející obrazovku  

 

 
 

    stiskněte ikonu 
 
 
 

 

6.Špecifikácia 
 
 

Napájení : separátorem SP18 

 

Spotřeba: v klidu 15mA; při zátěži 400mA  

Display: 7“ barevný, TFT-LCD 

Rozlišení: 800*480 pixelov 
 

Vnitřní paměť: 128 MB 

 

Kapacita obrázků: 800 (vnitřní paměť), 2000 (2G SD karta) 

Rozměry: 138(v)×235(š)×24(h)mm 

 

 

 



 

7. Nastavení DIP přepínačů na monitorech 

 
Prvních 5 DIP přepínačů slouží na nastavení adresy (01-32) video monitoru. 
DIP 6 nastavte do polohy ON jen na posledním (ukončovacím) monitoru. 
V případě polohy OFF může být viditelné zkreslení v obrazové složce monitoru. 

 
Postupujte podle tabulky. 

 

 


