
 

                                                                          VM 37T                                       Návod na použitie 

        ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  Strana 1 

www.easydoor.sk 

 

 
  

 

Návod na použitie 

 

 

 
 

 

 

Video monitor  

 

VM 37T 

 

 

 

 



 

                                                                          VM 37T                                       Návod na použitie 

        ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  Strana 2 

www.easydoor.sk 

 

 
  

1 Popis 

 

VM 37T - Dotykový farebný video monitor so 7 "TFT LCD displejom pre dvojvodičový systém, 

komunikáciu a monitoring volajúceho, interkomové volanie medzi účastníkmi (max. 32 staníc) a 

monitormi v rámci bytu, (max. 4 stanice / byt), odomykanie zámku dverí, napájanie po zbernici zo 

systému, montáž na povrch, rozmery 139x212x15 mm, 2 vodiče paralelne zapojené do systému - 

nepolarizované 

 

 

2 Technická specifikácia 

 
Napájenie: po zbernici (napájenie celého systému 

separátorom napájenia SP 18 do zbernice)  

Odber: pracovný režim: 8W 

             pohotovostný režim: 0,9W 

Displej: dotykový farebný 7“ TFT LCD 

Rozlíšenie displeja: 800x480 (RGB) 

Rozmery: 139 x 212 x 15 mm 

Zapojenie: 2-vodičové, nepolarizované 

Zpôsob montáže: povrchová montáž 

 

 

 

 

 

3 Hlavné menu 

Po stlačení predného tlačidla sa zobrazí nasledujúce menu 

 
 

3.1  Vzdialené ovládanie dverí 

1. Potom, čo návštevník stlačí tlačidlo na dvernej jednotke, začne telefón zvoniť a zároveň sa 

zobrazí obraz z kamery tejto dvernej jednotky. 

2. Stlačte tlačidlo vľavo, alebo stlačte  ikonu na obrazovke. S návštevníkom je možné 

komunikovať 90 sekúnd. Pre ukončenie komunikácie stlačte tlačidlo vľavo, alebo ikonu . 

V prípade, že nikto hovor nepríjme, ukončí sa komunikácia po 30 tich sekundách 
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3. Pre otvorenie dverí stlačte počas hovoru ikonu , v prípade, že sú použité dva zámky, 

stlačte pre druhý zámok ikonu . 

4. Ak je monitor v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo pre vstup do hlavného menu, 

potom položku monitor . Displej zobrazí obraz z dvernej jednotky. Alebo stlačte ikonu 

Manual Monitor , kde vyberiete dvernú jednotku, alebo kameru 1/2/3/4. Tlačidlo Home 

slúži pre návrat späť do hlavného menu. 

    
 

 

3.2 Funkcia interkom 

1. Interkomové volanie z adresára: Pre volanie medzi bytmi v hlavnom menu stlačte ikonu 

Intercom . Následne stlačte Intercom by Namelist . Vyberte meno / číslo a potom 

stlačte pre volanie Dial Number . Pre listovanie v zozname použite šípky  . Pre 

opakovanie volania stlačte znovu Dial Number . 

   
 

 

2. Vnútorné volanie (inner call): Ak je v rámci jedného užívateľa nainštalovaných viac 

monitorov (max 4) vyberte a stlačte položku vnútorné volanie Inner Call. Všetky monitory 

budú zvoniť súčasne, kým nebude hovor prijatý na konkrétnom monitore. Ostatné monitory sa 

následne automaticky vypnú. 

3. Volanie správcu: Ktorýkoľvek monitor môže byť určený ako Správca. Po stlačení ikony 

správcu vytočíte monitor určený pre správcu. Ikonu je možné použiť aj ako skratku pre 

určenie najčastejšie volaného účastníka. 

 

3.3 Pamäť na obrázky 

Funkcie záznamu obrázkov je funkčná len v prípade pripojeného modulu SC6M. V opačnom prípade 

je táto funkcia nemá podporu. 
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Záznam obrázkov prebieha automaticky alebo manuálne. Defaultne je nastavený na automatický 

záznam. V prípade hovoru sa po 3 sekundách zaznamená snímka z dvernej kamery. Z každého volania 

1 snímku. Pre manuálny záznam stlačte v čase volania, alebo monitoringu ikonu Capture. 

 

Pre zobrazenie zaznamenaných snímkov stlačte ikonu Memory Playback. 

 

3.4 Schodiskové svetlo 

Funkcia schodiskového svetla je dostupná iba cez pripojený modul SC6M. V hlavnom menu, 

alebo pri monitoringu stlačte tlačidlo Light. Vypnutie svetla je automatické. 

 

 

3.5 Nastavenie zvonenia 

V hlavnom menu stlačte User Setup. Vyberte nastavenie zvonenia od hlásky, od dverí, alebo vnútorné 

volanie. Na výber je 12 melódií. Po výbere uložte cez ikonu , alebo pre návrat bez uloženia 

ikonou . 

    
 

3.6 Hlasitosť zvonenia cez deň a v noci 

Na monitore je možné nastaviť inú hlasitosť pre deň (od 6:00 do 18:00) a inú hlasitosť v noci (od 

18:00 do 6:00). Nastavením hlasitosti 0 vypnete zvuk úplne.  

Stlačte User Setup v hlavnom menu, a ďalej Ring Volume, alebo Night Ring Volume. Úroveň 

hlasitosti nastavte šípkami . Po dokončení uložte ikonou , alebo pre návrat bez 

uloženia ikonou  
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3.7 Nastavenie dátumu a času 

Stlačte User Setup v hlavnom menu, a ďalej ikonu 

Clock. Na číselnej klávesnici zadajte Y - rok, M-

mesiac, D - deň, W-týždeň, H-hodina, M-minúta, 

S-sekunda. stlačte  k pohybu späť, pre uloženie 

stlačte Nastavenie sa prejaví okamžite, pre návrat 

stlačte . 

Poznámka: Dátum a čas je platný len v prípade 

pripojeného SC6M modulu. 

 

3.8 Čas monitorovania 

Stlačte User Setup položku v hlavnom menu a ďalej 

ikonu Monitor Time . Zadajte číslo v sekundách v 

rozmedzí 6 - 600. stlačte  pre opravu, pre 

uloženie stlačte . Nastavenie sa prejaví okamžite, 

pre návrat stlačte . 
 

3.9 Nastavenie obrazovky a hlasitosti hovoru  

Počas monitoringu, alebo hovoru stlačte ikonu . 

1.  Stlačením tlačidla Scene vyberiete zo 4 prednastavených módov. Normal, User, Soft, Bright. 

Ak zmeníte Brightness alebo Colour, nastaví sa Scene automaticky na mód User.  

2. Pre nastavenie jasu stlačte ikonu Brightness  

3.  Pre nastavenie hlasitosti hovoru slúži ikona Volume Adjustment 

Všetky nastavenia sa prejavia okamžite. Pre opustenie nastavovacieho režimu stlačte . 

3.10 Obnovenie továrneho nastavenia 

Pre vrátenie zmien do továrenského nastavenia stlačte ikonu User Setup v hlavnom menu monitora, a 

ďalej ikonu Restore to default. Dáta pri obnove zostanú zachované. Pre vrátenie sa späť stlačte ikonu 

Home. 

4 Nastavenie inštalačných parametrov monitora 

Do inštalačného menu vstúpite nasledovne: 

      

1. Stlačte ikonu  2. Stlačte tlačítko UNLOCK 3. Ukáže sa číselná klávesnica 

v hlavnom menu (dotykové tl. pod obrazovkou  

 - pravá část) a podržte 2s. 
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4.1 Nastavenie monitora v režime správca 

Monitor je možné nastaviť do režimu pre správcu. Pre nastavenie zadajte v inštalačnom menu kód 

8004, pre zrušenie funkcie správcu kód 8005. 

 

4.2 Nastavenie monitora ako Slave 

Pod jednu adresu (jedno tlačidlo na hláske) možno pripojiť až 4 monitory (z toho tri Slave 

monitory). Prvý monitor nastavíte ako Master cez kód 8000. Pre Slave 1 použite kód 8001, 

Slave 2 kód 8002, Slave 3 kód 8003. stlačte  pre opravu, pre uloženie stlačte . 

 

4.3 Nastavenie formátu dátumu a času 

Pre zobrazenie dátumu vo formáte mesiac / deň / rok zadajte kód 8008  

Pre zobrazenie dátumu vo formáte deň / mesiac / rok zadajte kód 8009  

Pre zobrazenie času v 12 hodinovom formáte zadajte kód 8012  

Pre zobrazenie času v 24 hodinovom formáte zadajte kód 8013 

 

4.4 Nastavenie zobrazenia obrazu pri zazvonení. 

Defaultne je pri zapojení Master-Slave nastavené, aby všetky monitory na rovnakej adrese vyzváňali 

po stlačení tlačidla na hláske. Len Master monitor však zobrazí obraz. Nastavenie možno zmeniť, aby 

aj Slave monitory zobrazovali obraz pri zvonení. Na každom Slave monitore zadajte kód 8006. 

 

4.5 Nastavenie zámkov 

Na zámku je možné nastaviť dva módy otvárania  

 

Unlock mode = 0 (defaultne) - pre otvorenie je zopnuté napájanie zámku.  

Pre voľbu nastavenia zadajte kód 8010.  

 

Unlock mode = 1 - pre otvorenie sa vypne napájanie zámku.  

Pre voľbu nastavenia stlačte kód 8011  

 

Čas otvorenia:  

Možné nastaviť v rozmedzí 1-9 sekúnd. Pre nastavenie doby stlačte kód 8021 - 8029. 

 

4.6 Nastavenie adries monitorov 

Každému monitoru je potrebné nastaviť adresu. Je možné nastaviť celkovo 32 adries v rozmedzí 00 až 

31. Požadovanú adresu zadáte kódom 82 + adresa (teda kódy 8200 až 8231) 

 

 

5 Inštalácia 

 
1. Zvoľte miesto na montáž monitora s ohľadom na existujúcu kabeláž a tak, aby bolo vo výške 

hlavy užívateľa (odporúčanie). Monitor nemontujte do miest, kde je vystavený silným 

poveternostným podmienkam, vode, extrémnemu pôsobeniu prachu, priamemu pôsobeniu 

slnečného svetla a teplotám mimo stanovených v technickej špecifikácii. Nevystavujte prístroj 

vibráciám. 
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2. Na toto miesto priložte kovový rámik a označte si miesta pre uchytenie do steny. Vyvŕtajte 

dierky, vložte hmoždinky, priložte rámik a priskrutkujte ho k stene. Nezabudnite na 

prestrčenie kabeláže vnútrajškom rámčeka. 

 

3. Pripojte kabeláž do monitora na zadnej strane pomocou 2-pin konektora. 

 

4. Nasuňte monitor na kovový rámeček. 

 

5.  Po pripojení všetkých monitorov v systéme zapojte napájanie systému. Nepripájajte 

napájanie skôr, než budú pripojené monitory do systému, aby nedošlo k poškodeniu 

zariadenia. 

 

6 Údržba zariadení 

 

Monitor je nenáročný na údržbu. Priebežne sa odporúča pretrieť vlhkou handričkou. 

Nepoužívajte rozpúšťadlá a agresívne prostriedky, aby ste nepoškodili zariadenie. 

 

 

 

Bezpečnosť pri používaní zariadení 
 

1-  Prístroj je určený do vnútorných suchých priestorov.  

2-  Pri inštalácii a používaní prístroja sa riaďte pokynmi tejto príručky.  

3-  Venujte pozornosť všetkým upozorneniam.  

4-  Manipulujte opatrne s výrobkami.  

5-  Nepoužívajte monitor v blízkosti tečúcej vody, vlhkej podlahy, bazénu a pod.  

6-  Prístroj nezakrývajte, aby nedošlo k prehriatiu a zničeniu prístroja. Neumiestňujte v blízkosti   

tepelných zdrojov.  

7-  Dbajte na bezpečnosť pri práci s pripojovacím káblom do elektrickej siete. Pri manuálnom 

poškodení kábla môže dôjsť k smrteľnému úrazu spôsobeným elektrickým šokom. Kábel 

umiestnite na také miesto, aby ho nemohli poškodiť domáce zvieratá, aby sa o neho nezakopli 

a pod.  

8- Neukladajte zariadenie na nestabilné plochy.  

9- Nikdy nevsúvajte predmety dovnútra prístroja. Možné riziko poškodenia prístroja.  

10- Nepokúšajte sa výrobok sami opravovať. Prenechajte opravu odborníkom a autorizovanému 

servisu. 

 


