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1. Zobrazení a popis přístroje  1.1 

Popis vnitřní jednotky   

 

1. 7“ TFT LCD displej      10. T. exit  

2. Tlačítko MENU       11. T. pro změnu tónu zvonění  

3. T. pro monitorování      12. T. pro nastavení hlasitosti  

4. T. pro odemknutí       13. T. pro mluvení  

5. Reproduktor        14. Mikrofon  

6. Dioda indikující napájení     15. Konektor pro připojení napájení  

7. Dioda indikující aktivitu     16. K. pro propojení s venkovní/vnitřní jednotkou  

8. T. nahoru       

9. T. dolů  

  17. K. pro propojení s venkovní/vnitřní jednotkou  

  

2. Rychlý start    

• Propojte vnitřní jednotky s vnější jednotkou.  

• Vnější jednotku propojte s elektronickým zámkem.  

• Všechny jednotky připevněte na požadovaná místa.  
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3. Podrobný návod  

3.1 Schéma propojení venkovní jednotky s vnitřní a elektronickým zvonkem   

 

Schéma pro model VZ11. V jednodušších variantách (VZ08 a VZ09) s jedním zvonkem se    

propojí zvonek s vnitřní jednotkou pomocí kabelu s hnědou koncovkou. Displej  je poté 

napájen klasicky – adaptérem s bílou dvou pinovou koncovkou.  

3.2 Popis kabelů  

1. Žlutý - video  

2. Černý - GND  

3. Zelený - audio  

4. Červený - napájení  

5. Modrý - signál  

3.3 Připevnění na zeď (vnitřní jednotka)  

  

1. Připevněte držák na zeď (2 šrouby).  

2. Připevněte na držák jednotku.   

3. Připojte napájení.  
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3.5 Funkce a ovládání  

1. Ve chvíli, kdy návštěvník zazvoní, vnitřní jednotka začne zvonit a na displeji se zobrazí 

obraz z kamery.  

2. Uživatel u vnitřní jednotky stiskne tlačítko [13] a tím umožní obousměrnou komunikaci.  

3. Tlačítkem [4] je poté možné odemknout elektronický zámek.  

4. T. [3] se spustí monitorování dění před kamerou.  

5. T. [11] je možné změnit tón zvonění. Stisknutím tlačítka exit ([10]) nebo  [13] toto 

menu opustíte.  

6. T. [12] se ovládá hlasitost. Nastavení hlasitosti opustíte také stiskem tlačítka exit ([10]) 

nebo [13]. Ovládání hlasitosti i tónu zvonění je možné tlačítky nahoru a dolů (tj. [8] a 

[9]).  

3.6 Připojení více vnitřních jednotek (displejů) na jeden zvonek  
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3.7 Možnosti nastavení (menu se zobrazí po kliknutí na tlačítko [2])  

           

       V 

menu se pohybuje        

          

   opětovným stiskem 

tlačítka         

          

 [2]. Úpravy nastavení     

          

     provedete 

šipkami nahoru a       

             dolu, které jsou na pravé   

                  straně displeje. Při najetí na   

                 datum nejprve šipkami     

               nastavíte rok, poté stisknutím    

               tlačítka [2] přejdete na měsíc    

               a následně na den. Stejně       

             funguje nastavení času.  

1. Jas      5. Datum  

2. Kontrast    6. Čas  

3. Sytost    7. Smazání všech záznamů  

4. Jazyk     8. Zobrazení záznamů  

  

  

4. Specifikace  

       Vnitřní jednotka          Venkovní jednotka  

7“ TFT LCD displej  Kamera  

Rozlišení displeje 800x480  Mikrofon a reproduktor  

Napájení 14V/1.2A  IR přísvit   

Reproduktor a mikrofon  1x zvonek  

Rozměry 227 x 150x 29 mm  Rozměry 130 x 80 x 40 mm  
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5. FAQ – často kladené dotazy:  

„Při zazvonení vnitřní jednotka nereaguje“  

Zkontrolujte, zda propojení odpovídá schématu z bodu 3.1, případě funkčnost napájení.  

K propojení jednotlivých jednotek slouží tlačítka 16 a 17 z obrázku 1.1 Případně 

nás kontaktujte na tel. čísle 725 359 870.  

  

  

6. Závěrečná ustanovení  

Budeme rádi, pokud věnujete pozornost i našim dalším produktům z kategorie Videotelefony a 

zvonky.  

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.  

  

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou 

odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.  

  

Tento návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiné 

rozmnožování podléhá schválení touto společností.  
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