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Návod na použití 

 

 

Dveřní jednotka 

 

DJ LCD ID 

1.1 Mechanické časti a jejich funkce 
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Připojení kabelů 

• +12V:  12VDC výstup napájení 

• LK-(GND): Napájení zem 

• LK+(COM):  Napájení zámku 12VDC. 

• NO.: NO  relé kontakt(viz. Návod pro připojení zámku po dvou drátech 

• EB+:  Tlačítko Exit pro komunikační port 

• EB-:  Tlačítko Exit pro komunikační port 

• JP-LK:  Pro nastavení typu zabezpečení zámku(viz. Zabezpečení dveřní jednotky).  

• T/R-:  USB-RS485 Komunikační terminál mínus.  

• T/R+: USB-RS485 Komunikační terminál plus. 

• Bus(L1,L2): Nepolarizovaná bus sběrnice. 
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1.2 Montáž jmenovky 

Montáž jmenovky se u tohoto modelu neprovádí. Vše je přehledně zobrazeno na LCD monitoru.  

1.3 Základní zapojení 

 

1.4 Připojení elektrického zámku 

1.4.1 Otevírání zámku s použitím vnitřního zdroje 

Využití napájení dveřní jednotky pro napájení elektrického zámku je možné provést připojením přímo na 

dveřní jednotku bez přídavného napájení. Mějte na paměti, že dveřni jednotka může napájet pouze 

12VDC. Z tohoto plyne omezeni:  

 

• Napajení pro zámek musí být menší než 12VDC a 300mA při využití interního napájení 

• GND musí být napojeno do mínusu a COM musí být připojen na plus. 

• Nastavení jumperu 1-2 pro pozici NO(normálně rozpojeno), v pozici 2-3 je stav NC (normalně 

spojeno). Pamatujte že nastaveni tohoto parametru se provádí skrze software DJ LCD Config. 

• Je-li zapotřebí nastavit různé odemykací časy, v DJ LCD CONFIG softwaru lze toto nastavit. 

A. Připojení pro nastavení stavu NO: 
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B. Připojení pro nastavení stavu NC: 

 

1.4.2 Otevírání zámku pomocí relé,  s použitím externího zdroje 

Elektrický zámek může být napájen skrze přídavný zdroj 12 VDC, za těchto podmínek:  

• Napájecí zdroj musí být slabší než 48VDC a 1.5A. 

• Jumper musí být vyndaný při využívání externího zdroje. Standardní nastavení je NO(Normal 

open)Lze přepnout i mód NC(normal close). Je zapotřebí mít na paměti, že se musí přepnout parametr i 

v DJ LCD Config softwaru. 

• Je-li zapotřebí nastavit různé časy pro odemykání, v  DJ LCD Config softwaru lze toto nastavit. 

C. Nastavení stavu NO(normaly open): 
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D. Nastavení stavu NC(normal close) 

1.5.3 Jak nastavit  funkce zámku 
Video monitor  typu VM 35: 

Menu – Nastavení – Rozšířené nastavení – Heslo 2008 – Informace – Stlačte tlačítko zámku na 

monitoru na dobu asi 3 sek, potom nastavte: 

režim Unlock Mode pro nastavení typu relé NO nebo NC 

Unlock Time pro požadovaný čas otevření zámku  

Unlock Menu pro zviditelnění nebo zakázání 2. zámku (pouze VM 35) 

Nastavení se uloží ihned automaticky po zadání. Není potřeba speciálně ukládat. 

 

Video monitor  typu VM 7T BM: 

Menu – dlouhé podržení loga easydoor – hardwarová nastavení – dlouhé stisknutí kdekoli na ploše – 

další nastavení - funkce se nastavují v systémovém menu kódem: 
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Video monitor typu 

VM7T:

 

1.5 Zapojení s více dveřními jednotkami 

(Do systému domovního telefonu lze připojit maximálně 4 dveřní jednotky značky Easydoor, popřípadě 

kombinaci dveřních jednotek a video distributorů VD2KR, avšak celkově do maximálního počtu 4) 
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1.6 DIP přepínače na video monitoru 

použijte na adresování jednotlivých video monitorů zapojených v systému když je video monitor použitý 
jako poslední, je potřeba bit-6 přepnout do polohy ON, jinak u ostatních monitorů zůstává v poloze OFF 

 

bit-1 až bit-5 přepněte podle tabulky pro nastavení adres 0 až 15 
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2 Nastavení funkcí dveřní jednotky  

2.1. Adresy(čísla bytů): 

Čisla bytů(také nazývané jako čisla pokojů) je čislo adresujicí monitor, pro rozlišení různých rozlišení 

různých monitorů. Každý monitor má svoji unikátní adresu v budově. Adresy jsou uložené v každém 

monitoru v EEPROM paměti. Tato adresa zůstává uložena i po vypnuti monitoru. 

2.2. Odladění monitoru:  

Toto je Váš startovaci bod pro využivaní jednotky. 

Když je jednotka v režimu standby, stiskněte '#' zadejte '9008', poté zadejte administratorský 

kod.(66666666 by default) Nabídka pro ladění se načte. Stiskněte "2#" pro odchod z nabidky. 

2.3. Odlaďovací nástroje: V průběhu práce v Servisním módu, stiskněte "1#" pro vstup do nabídky 
nástroje, nastroje se za brazí, jak je znázorněno na obrazku: 
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2.4. Volání a odemykání 

DJ LCD ID je digitální dveřní jednotka s barevnou LCD obrazovkou o rozlišení 320*240 pixelů, barevnou 

CCD kamerou, nočním LED přísvitem a digitalní klávesnicí. 

Návštěvníci mohou volat byt navolením číselného kódů bytů na klávesnici. Jestli neznají číslo na byt 

mohou si zobrazit seznam jmen přímo na obrazovce. Pokud je monitor v pohotovostním režimu, 

návštěvník musí stisknout '9#' pro zobrazení seznamu uživatelů. Stisknutím "#" se posune seznam na 

další stranu. Použijte tlačítka 1 až 8 pro každou stránku požadovaných bytů. 

Rezidenti mohou otevírat dveře za využití jejich unikátního čtyřmístného odemykacího kódu. Když je 

dveřní jednotka v pohotovostním režimu, stiskněte Tlačítko '#', poté zadejte čtyřmístný kód pro otevření 

dveří. (více kapitola 5) Poznámka: Když dveřní jednotka pracuje v režimu bytů, zadejte 01~32 pro 

vyzvonění žádaného účastníka. Když jednotka pracuje v modu vila navolením 01 vyzvoníte všechny 

monitory, které mají id od 00~15. Navolením 02 vyzvoníte všechny monitory s id 16~31. 
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2.5. Výchozí nastavení 

Výchozí nastavení je velmi důležité. V případě, že je ve dveřní jednotce zlé nastavení nejrychlejší cesta, 

jak vyřešit problém je zvolit výchozí nastaveni. Jednotka má výchozí nastavení upravené pro jednu 

budovu. To znamená, že systém bude pracovat bez jakýchkoliv velkých zásahů do nastavení. 

V Debug state stiskněte'1#'     V nabídce Tools, stiskněte'1'   Stiskněte '9' a zadejte heslo 

         výchozí heslo je 66666666 

         poté stiskněte '#' pro uložení 
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2.6. Změna vyzváněcího tonu: 

V jednotce je dvanáct vyzváněcích tonu. Když je jednotka v Debug modu, stiskněte 1 #. V nabídce Setup možnost 2. 

Jestli je jednotka v běžném režimu následujte následující kroky: 

 

Stiskněte '#', zadejte '8002', zadejte admin 

kod (standardně 88888888, nebo 66666666) 

Stiskněte '2' pro nabídku tonů. Zadejte dvojmístné číslo pro volbu 

tonu a stiskněte '#' pro uložení. 

2.7. Změna Administrátorského hesla: 

Administrátorské heslo je zapotřebí pro přístup do Degub modu. Výchozí heslo je nastaveno na '66666666'. 

Pamatujte, že při změně do výchozího nastavení bud změněno i administrátorské heslo. 

V Debug modu, stiskněte '1#'   

 

v nabídce Tools stiskněte '1'  v nabídce Installer Setup '8'   

          Zadejte nové heslo a stiskněte '#' 
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2.8 Jak využít kod pro odemčení: 

 

Na jednotce v pohotovostním režimu 

stiskněte '#'. 

 

Zadejte čtyř místný kod. Po ověření se dveře otevřou. 

2.9. Změna kodu pro odemknutí dveří: 

Když je jednotka v Debug modu stiskněte “1#” pro nabídku Tools Menu, poté stikněte “2” pro vstoupení do nabídky. V 

nabídce zvolte “4”. Jestli jednotka funguje v normílním režimu následujte následující instrukce: 

 

Stiskněte “#”, zadejte “8002”, poté 

zadejte administrátorský 

kod(standardně 88888888 nebo 

66666666) 

Stiskněte “4” pro zvolení změny 

odmykacího kod.  

Vložte čtyřmístné číslo a poté 

stiskněte “#” pro uložení změny.  
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3. Management uživatelských karet 

Tato sekce popisuje jak konfigurovat  čipy uživatelů pro odemykání dveří. Do dveřní jednotky lze zaregistrovat 

1000 čipů. Minimální vzdálenost přiložení čipu jsou tři centimetry. Aby bylo možné použít čip je zapotřebí ho 

nejdříve zaregistrovat.  

 

Registrace čipu: 

Všechny čipy jsou nazívané User Cards/User Key Fobs.Všechny nové čipy musí být registrované do dveřní jednotky 

jeden po druhém. Každý čip lze přiřadit k ID monitoru v daném bytě.  

Když je dveřní jednotka v pohotovostním režimu stiskněte “#” a poté zadejte 9008. Potvrďte administrátorským heslem 

66666666. Dostanete se do Debug menu. Stiskněte “1#”. Zvolte volbu 3 Nastavení karet a poté volbu 1 přidání karty do 

seznamu. Postupujte podle následujících instrukcí.  

 

 

 

Vstupte do menu pro přidání karty.  Zadejte číslo bytu.  Přiložte kartu pro autorizaci. 

 

Vymazání uživatelské karty: 

Zaregistrovaná uživatelská karta může být vymazána z dveřní jednutky. Jakmile kartu vymažete už nemůže být 

nikdy použita k otevírání dveří. Karta může být samozřejmě znovu zaregistrovaná.  

Jsou dva způsoby jak vymazat kartu: 

1. Vymazání za použití karty na dveřní jednotce v nabídce pro vymazání. 

2. Vymazání podle čísla bytu. Vymazáním všech karet přiřazenýk k bytové jednotkce. 
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Vymazání podle karty: 

V Debug modu dveřní jednotky stiskněte 1# pro nabídku Nastavení karet. Poté zvolte 2 pro nabídku 

mazání karet z seznamu karet po přiložení dané karty.  

Vymazání všech karet bytové jednotky 

V Debug modu dveřní jednotky 1# pro nabídku Nastavení karet. Poté zvolte nabídku 3 Vymazání podle 

administrátorského hesla. Poté adejte číslo bytové jednotky a potvrďte #. Všechny karty přiřazené k 

danému pokoji budou vymazány.  

Informace o kartě: 

Vtupte do nabídky informace o kartě. Jednotka zobrazí počet registrovaných karet a počet přístupých 

událostí.  
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Formátování paměti pro karty: 

Vstupte do nabídky pro Formátování. Budete požádáni o administrátorské heslo (standardně 66666666) po 

zadání stiskněte #. Formátování začne okamžitě po stisknutí #. Všechny informace budou vymazány.  

 

Změna jazyku dveřní jednotky: 

Pro změnu uživatelského rozhraní dveřní jednotky je nutné konfigurační soubory umístit na SD kartu. Upgrade 

trvá přibližně 30vteřin. 

 

 

 

Uložte konfigurační soubor na SD kartu. Kartu 

vložte SD slotu na zadní straně dveřní jednotky. Viz 

obrázek.   

 

 

 

Krok 2: 
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Když dveřní jednotka běží v Servisním módu stiskněte “1#” pro aktivaci nabídky “Tools Menu“. V této nabídce zvolte “2” 

pro přístup do nabídky nastavení. Jestliže jednotka běží v normálním režimu portupujte podle následujících kroků: 

 

Stiskněte “#”, zadejte “8002”, poté 

zadejte administrátorské heslo 

Stiskněte “1” Zadejte čtyřmístné heslo podle 

tabulky.  

Tabulka jazykové podpory: 

Vyhledání jednotek v online režimu: 

Online vyhledávání je velice užitečná funkce, která pomáhá při montáži. Umožňuje prověřit konektivitu na všechny zapojené 

monitory. Online není myšleno skrze internet. Prosím postupujte podle následujícího návodu. 
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Kontrola online dveřních jednotek: 

V Debug modu, stiskněte “1#” Stiskněte “5” Zkontrolujte status připojení 

Kontrola online monitorů: 

V Debug modu, stiskněte “1#” Stiskněte “4” Zadejte dvojmístnou adresu 

monitoru 

 

Kontrola probíhá v rozmezí adres. 

Např. Zadáteli rozsah 01-05 uvidíte 

informace o stavu připojení na 

zvoleném rozsahu monitorů.  
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Funkce seznamu jmen: 

DJ LCD ID je zkonstruována s digitální klávesnicí a velkou TFT obrazovkou. Seznam jmen se zobrazí na obrazovce a 

zákazník může provést volbu na digitální klávesnici. Lze zvolit dva druhy seznamů.  

 

Vstup do seznamu: 

Stiskněte “9#” v pohotovostním režimu pro zobrazení seznamu jmen. Stiskněte “#” pro následující stránku. Klávesy 1-8 vždy 

slouží pro danou stránku seznamu k volbě hovoru. Více o nahrání seznamu se dočtete v manuálu pro software k nastavení 

dveřní jednotky.  

 

Vložení seznamu jmen jednotky: 

Seznam se dá do monitoru poslat přímo z dveřní jednotky. Připojte monitory a dveřní jednotku správně do systému. Poté 

stiskněte # 8012 v pohotovostním režimu a zadejte administrátorské heslo. Seznam se nahraje do monitorů.  

 

 

Specifikace: 

 ● Napájecí zdroj:    DC24V 

 ● Kamera:     ¼ ACS 4T senzor s DSP procesorem 

 ● Spotřeba energie:    Pohotovostní režim 3W, při hovoru 9W 

 ● Obrazovka:     3,5 palce TFT 

 ●Rozlišení:    320x240 pixelů (RGB) 

 ●Video signál:    CCIR/EIA volitelně 


