
6.Nastavení videotelefonu

   SBV   705M4
             Barevný videotelefon
                            

                Návod na použití 

Prosíme ,důkladně přečtěte 

tento návod na použití

5.Instalace

b.Instalace vnitřní jednotky
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a.Nastavení
Nastavení lze provést těmito 3 tlačítky

1. Kontrast monitoru

2. Barvy monitoru

3. Ovládání hlasitosti vzájemné komunikace

   Pokud chcete nastavit melodii pro vyzvánění,stačte tlačítko monitor
na vnitřní jednotce na dobu cca 3 vteřin.Jakmile zazvoní,můžete
tlačítkem monitor vybrat ze 16 melodií.Pokud máte vybranou melodii,
pro uložení stačí opět podržet tlačítko monitor na 3 sekundy a vybraná
melodie se uloží.

d.Používání přístroje
1. Návštěva zazvoní na tlačítko přístroje.Poté se rozsvítí vnitřní
    monitor a zobrazí obraz u venkovní jednotky. 

2. Pokud tedy chcete zahájit konverzaci,zmáčkněte tlačítko
    komunikace.

První zmáčknutí tlačítka zahájíte konverzaci,druhým stiskem

    konverzaci opět ukončíte

3. Pokud chceteotevřít,během komunikace,můžete stisknout tlačítko
    zámku.

4. Pokud chcete ukončit komunikaci,stlačte tlačítko reproduktoru,
    nebo se komunikace ukončí po 60 sekundách.

5. Pokud potřebujete pokračovat v komunikaci a vidět obraz,
    stiskněte tlačítko monitor a můžete pokračovat v komunikaci.

6. Pokud potřebujete zmáčknout Alarm v případě ohrožení,zmáčkněte
    na vnitřním monitoru a venkovní stanice se rozezní .

b.16 vyzváněcích melodií / nastavení/

7.Specifikace

Vnitřní monitor doporučujeme
 dát do výšky cca 145 - 160 cm

* a.Vnitřní jednotka

1. Trafo Input  AC100-240V  Výstup DC15V  1500mA

2. Pohotovostní režim 1W  Pracovní režim  10W

3.Monitor 4.3"Colour barevný krystalický display

4.Propojení:  4 PIN    4*0.5mm

5.Video Signál 1VP-P

6.Čas monitorování 60 sekund     Komunikace 60 sekund

7.Pracovní teplota :  -20   -   +60 

8.Vyzvánění:  "ding-dong" melodie

9.Rozměry:  190*130*25mm

b.Venkovní jednotka

1. Provoz , Pohotovost 2W

2. Kamera 1/3 SONY CCD Super kompenzace protisvětla

3. Noční přísvit  5*6  WLED

4. Pracovní teplota :  -20  - +60 C 

5. Rozměry:  182*80*40mm

Prodejce:

*

   Pokud je venkovní jednotka v pohotovostním režimu,zmáčkněte
   tlačítko monitoru po dobu 3 sekund,kdy se na monitoru objeví 6 stupňů
   nastavení hlasitosti.Vyberte správnou úroveň hlasitostia opět pro
   uložení podržte tlačítko monitor na dobu 3 sekund.Hlasitost 
   vyzvánění je poté uložena.

c.Nastavení hlasitosti komunikace

*



1.Popis

a

Vnitřní monitor

b c

d e f

Venkovní 
jednotka

Adaptér

Úchyt pro vnitřní
monitor na zeď

Kabely Montážní sada

Doporučujeme si přečíst tento návod na použití.

2.Komponenty

a.

1.  4.3 palce barevný monitor

2.  Mikrofon
3.  Reproduktor

4.  Tlačítko Alarmu

5.  Tlačítko volání - stejná funkce
      jako tlačítko Alarmu

6.  Tlačítko sledování

7.  Tlačítko komunikace

8.  Otevření

9.  Regulace zvuku komunikace

10.  Nastavení barev monitoru

11.  Nastavení jasu monitoru
12.  Konektor pro připojení adaptéru 
        DC15V

13.  Konektor pro připojení venkovní
        jednotky

Vnitřní jednotka

*

1 2

4

5

7

1112

8

3

6

10

12 13

3.Propojení jednotlivých součástí telefonu

Venkovní jednotku dejte
do výšky cca 145 - 160 cm
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b. Venkovní jednotka
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1.   Kamera

2.   Mikrofon

3.   Reproduktor

4.   LED

5.   Tlačítko zvonění

10.   Konektor pro připojení monitoru

11.   Konektor pro připojení venkovního zámku
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6.   Čtečka ID karet

7.   IR pro příjem signálu
8.   LED

9.   Napájení 15 V

14.  Správa hlavní karty

12.  Zrušení uživatelských karet

13.  Zrušení všech hesel

4.Instalace

a. Instalace venkovní jednotky
Ujistěte se,že venkovní objektiv jednotky 
nesměřuje přímo na slunce nebo plochu,která 
jej odráží !
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Připojte ,jak je zobrazeno na obrázku níže 

Upozornění  !

Pokud si chcete vyzkoušet provoz tohoto zařízení doma,doporučujeme
aby venkovní jednotka byla od monitoru alespoň 3 metry.Jinak může
docházet  k nepříjemnému zvuku / zpětná vazba /.
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  VIDEO- žlutá
  AUDIO- zelená

  GND- černá
  VCC- červená

¨

Konektor venkovní jednotky*

konektor pro připojení
adaptéru  DC15V

* ¨

  GND- černá

  +15V- červená

  L- - černá

  L+- červená

¨

¨

¨

¨

  AC100-240V*

  VIDEO- žlutá
  AUDIO- zelená

  GND- černá
  VCC- červená

¨

Elektrický zámek
doporučený typ BEFO 1211

Venkovní jednotka

Indoor station   GND- černá

  +15V- červená

¨
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