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1.1 Mechanické časti a ich funkcie 

 

Pripojenie  káblov 

 

Hlavný port pre pripojenie DJ: 

BUS: Pripojenie k nepolarizovanej zbernici 

PL: Vstup externého napájenia zámku. Pripojte + zo zdroja 

S1+, S2+: Výstup (+) napájenie zámku, k pripojeniu dvoch zámkov 

S-: Výstup (-) napájenie zámkov. V prípade zapojenia externého zdroja S- nebude zapojené  
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1.2 Nastavenie uhlu kamery 
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1.3 Montáž menovky 

Podľa nákresu oddeľte plastový kryt (stlačte a posuňte plast pod kryt jednotky), pridajte 

menovku a s krytom ju zastrčte späť 

 

 

1.4 Základné zapojenie 
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1.5 Pripojenie elektrického zámku 

1.5.1 Otváranie zámku s použitím vnútorného zdroja 

Zámok pri tomto type zapojenia musí byť typu NC (k otvoreniu potreba pripojiť napájanie), 

max 12V, max 300mA. 

Dĺžku otvorenia zámku nemožno nastaviť pri zopnutí cez externé odchodové tlačidlo 

Na monitore musí byť nastavený Unlock Mode na 0 (továrenské nastavenie)  

 

 

 
 

 

1.5.2 Otváranie zámku pomocou relé,  s použitím externého zdroja 

Externý zdroj musí byť volený podľa typu zámku (AC, DC) 

K relé dvernej jednotky možno pripojiť jednosmerné alebo striedavé napájanie max 24V/3A 

Pred pripojením napájania musí byť jumper JP / LK odpojený 

Mód odomykania musí byť nastavený podľa druhu zámku: 

NC (Odomknutie pripojením napájanie) Unlock Mode = 0  

NO (Odomknutie odpojením napájania) Unlock Mode = 1 
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1.5.3 Ako nastaviť funkcie zámku 

Video monitor  typu VM 35: 

Menu – Nastavenie – Rozšírené nastavenie – Heslo 2008 – Informácie – Stlačte tlačítko 

zámku na monitore na 3 sek, potom nastavte: 

režim Unlock Mode pre nastavenie typu relé NO nebo NC 

Unlock Time pre požadovaný čas otvorenia zámku  

Unlock Menu pre povolenie alebo zakázanie 2. zámku (iba VM 35) 

Nastavenie sa uloží automaticky po zadání. 

 

Video monitor  typu VM 7T BM: 

Menu – dlhé podržanie loga easydoor – hardwarové nastavenie – dlhé stlačenie kdekoľvek na 

displayi – dalšie nastavenie - funkcie se nastavuju v systémovom menu kódom: 
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Video monitor typu VM7T:

 

 

 

1.6 Zapojenie s viac dvernými jednotkami  

(Do systému domového telefónu možno pripojiť maximálne 4 dverné jednotky, prípadne 

kombináciu dverných jednotiek a Videodistribútor VD2KR, ale celkovo do maximálneho 

počtu 4) 
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1.7 DIP prepínače na dvernej jednotke 

 
Použite na adresovanie jednotlivých dverných jednotiek zapojených v systéme (max 
4ks)

 
 

1.8 DIP prepínače na video monitore 

použite na adresovanie jednotlivých video monitorov zapojených v systéme  
•  keď je video monitor použitý ako posledný, je potreba DIP-6 prepnúť do  
polohy ON, inak u ostatných monitorov zostáva v polohe OFF
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DIP-1 až DIP-5 prepnite podľa tabuľky pre nastavenie adries 0 až 15

 
 

2 Nastavenie funkcií 

Zadajte master kód a potvrďte ho krížikom # pre zapnutie programovacieho režimu. 

S niektorým z dostupných kódov (viď. nižšie) vykonajte nastavenie. Po zmene 

určitého nastavenia možno pokračovať v nastavovaní ďalších parametrov zadaním 

príslušných kódov. Pre odchod z nastavovacieho módu stlačte *. 

 

Upozornenie!!! Všetky nastavenia nižšie popísaných funkcií možno vykonávať 

až po vstupe do programovacieho režimu. 

Tzn: Obe LED zhasnuté, zadajte [master kód] [#] (defaultne nastavený na 1234), 

rozsvieti sa červená LED 

 

2.1 Reset nastavení do defaultných hodnôt 

Svieti len červená LED, stlačte 00 #, svieti červená aj modrá LED, zadajte 1234 #, 

svieti len červená LED 

Po zadaní kódu začne podsvietenie klávesnice blikať. Po prechode do pôvodného 

nastavenia prestane klávesnica blikať a ozve sa dlhé pípnutie 
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2.2 Nastavenie Master kódu 

Svieti len červená LED, stlačte 01 #, svieti červená aj modrá LED, zadajte kód 

napríklad 654321 a potvrďte #, svieti len červená LED 

- Platné hodnoty 0 – 9, Počet cifier 1 – 12 

- Defaultne nastavené 1234 

Je doporučené Master kód zmeniť 

Kód sa nesmie zhodovať s iným naprogramovaným kódom v pamäti  

2.3 Nastavenie času prisvietenia klávesnice 

Svieti len červená LED, stlačte 02 #, svieti červená aj modrá LED, zadajte dobu 

prisvietenie klávesnice v sekundách napr. 15 #, svieti len červená LEDPlatné 

hodnoty 10-99 sekund 

- Defaultne nastavené 10 

- Ak nastavíte hodnotu 00, nebude sa prisvietenie klávesnice vypínať 

2.4 Nastavenie času odomknutia 

Svieti len červená LED, stlačte 03 #, svieti červená aj modrá LED, zadajte čas v 

sekundách napr 09 #, svieti len červená LED 

- Platné hodnoty 01-99 

- Defaultne nastavená 1 sekunda 

- Čas otvorenia zámku možno nastaviť, ak na dvernej jednotke, tak 

na monitore. Platná je tá hodnota, ktorá bola zadaná ako posledná, bez 

ohľadu na to, kde bola nastavená. 

2.5 Nastavenie módu odomykania 

Svieti len červená LED, stlačte 04 #, svieti červená aj modrá LED, zadajte mód napr. 

1 #, svieti len červená LED 

-  Mód odomykania zámku môže byť nastavený ako na monitore, tak na 

dvernej jednotke. Platný je ten, ktorý je nastavený ako posledný (bez 

ohľadu na to, kde bol nastavený). 

- Hodnota 0: Zámok typu NO (normálne otvorený)  

Hodnota 1: Zámok typu NC (normálne zatvorený) 

2.6 Povolenie/zakázanie tónu tlačítok 

Svieti len červená LED, stlačte 05 #, svieti červená aj modrá LED, zadajte povolenie 

0 # alebo zakázanie tónu klávesov 1 #, svieti len červená LED. Defaultne nastavené 

na 0 
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2.7 Reset nastavených kódov 

Svieti len červená LED, stlačte 06 #, svieti červená aj modrá LED, zadajte 1234 #, 

svieti len červená LED 

- Tento reset vymaže všetky kódy a master kód nastaví defaultne na 1234 

2.8 Nastavenie funkcie # a * 

Svieti len červená LED, stlačte 07 #, svieti červená aj modrá LED, ak chcete, aby [*] 

mala funkciu SPÄŤ a [#] funkciu POTVRDIŤ, zadajte 0 #, alebo ak chcete, aby [*] 

mala funkciu POTVRDIŤ a [# ] funkciu SPÄŤ, zadajte 1 #. svieti len červená LED 

- Defaultne nastavené na 0 

2.9 Povolenie/zakázanie tónu vyzvánania 

Svieti len červená LED, stlačte 08 #, svieti červená aj modrá LED, pre povolenie tónu 

zvonenia zadajte 0 #, pre zakázanie tónu zvonenia zadajte 1 # svieti len červená 

LED 

- Defaultne nastavené na 0 

2.10 Citlivosť dotykovej klávesnice 

Svieti len červená LED, stlačte 09 #, svieti červená aj modrá LED, pre nastavenie 

citlivosti klávesnice stlačte napr. 3 #, svieti len červená LED 

- Platné hodnoty 0-5 

- Defaultne nastavené 2 

2.11 Nastavenie dočasného kódu pre zámok 1 

Svieti len červená LED, pre nastavenie dočasného kódu pre prvý zámok stlačte 18 #, 

svieti červená aj modrá LED, zadajte kód napr 1234 #, svieti len červená LED. 

- Platné klávesy 0-9, počet cifier 1-12 

- Po zadaní dočasného kódu systém sám do 60 sekund tento kód vymaže 

- Kód nesmie byť zhodný s master kódom, alebo uživateľskými kódmi 

2.12 Nastavenie dočasného kódu pre zámok 2 

Svieti len červená LED, pre nastavenie dočasného kódu pre prvý zámok stlačte 19 #, 

svieti červená aj modrá LED, zadajte kód napr 1234 #, svieti len červená LED. 

- Platné klávesy 0-9, počet cifier 1-12 

- Po zadaní dočasného kódu systém sám do 60 sekund tento kód vymaže 

- Kód nesmie byť zhodný s master kódom, alebo uživateľskými kódmi 
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2.13 Nastavenie kódov pre zámok 1 

Svieti len červená LED, stlačte pozíciu, na ktorú chcete kód otvárajúci prvý zámok 

uložiť (20-59), napr 26 #, svieti červená aj modrá LED, zadajte kód napr 1234 #, 

svieti len červená LED 

- Platné klávesy 0-9, počet cifier 1-12 

- Do zariadenia možno nastaviť až 40 kódov ovládajúcích prvý zámok 

- Kód nesmie byť zhodný s master kódom, alebo dočasným kódom 

2.14 Nastavenie kódov pre zámok 2 

Svieti len červená LED, stlačte pozíciu, na ktorú chcete kód otvárajúci druhý zámok 

uložiť (60-99), napr 75 #, svieti červená aj modrá LED, zadajte kód napr 1234 #, 

svieti len červená LED 

- Platné klávesy 0-9, počet cifier 1-12 

- Do zariadenia možno nastaviť až 40 kódov ovládajúcích prvý zámok 

- Kód nesmie byť zhodný s master kódom, alebo dočasným kódom 

Pre odchod z nastavovacieho módu stlačte * 

3 Odomykanie kódom 

Po zadaní kódu a stlačení tlačidla potvrdenie (defaultne je potvrdenie nastavené na #, 

možno zmeniť na * v nastavení v položke 07 #) sa rozsvieti príslušná LED (červená pre prvý 

zámok, modrá pre druhý zámok), zaznie pípnutie a otvorí sa zámok.  

Ak urobíte chybu pri zadávaní kódu, potom stlačte tlačidlo späť (defaultne je tlačidlo späť 

nastavené na *, možno zmeniť na # v nastavení v položke 07 #)  

Ak je aktivovaná funkcia alarmu (tretí bit na DIP prepínači), potom pri zadaní 10x zlého 

kódu je na jednu minútu zakázané zadávanie ďalších kódov. V tomto prípade nesmie byť 

zapojený zámok na druhé relé. Druhé relé je použité ako alarmové a v prípade zadania 

desiatich zlých hesiel bude na jednu minútu zopnuté 

4 Technická špecifikácia 

Prúdový odber    60mA stand by, 200 mA v aktívnom režime 

Doba otvorenia zámkov  1 až 99s 

Napájanie el. zámkov   12VDC,300mA 

Počet pripojiteľných zámkov  2 

Montáž    povrchová montáž 

Pracovná teplota   -10C až +45C 

Rozmery    176x90x28 [mm] 

 


