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Predstavenie 
Monitor o veľkosti uhlopriečky 4 palcov, rozlíšením 320x240 pixelov s vysokou obrazovou 

kvalitou a slúchadlom pre komunikáciu. Špeciálne navrhnuté dotykové tlačidlá uľahčí 

ovládanie zariadení. 

 

 

 

 

 

Zapojenie svorkovnice 
L1,L2: Terminál zbernice 

SW+,SW-: Port pro pripojenie prizvonenia 
od bytových dverí 

DIP přepínače: Max. tri môžu byť 

nastavené 
Bit1: rezerva  

Bit2: rezerva 
Bit3: pre nastavenie video impedancie, ak 

signál nie je úplne v poriadku. 
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Uchytenie jednotky 
 

Príslušenstvo 

So zariadením sú dodávané aj potrebné doplnky k montáži na stenu. Jedná sa o držiak a 
skrutky pre prichytenie.  
 

Postup inštalácie 

Inštalačná výška pre vnútorné využitie je 145-160cm. Pripojte káble podľa schémy a 

prichyťte do držiaka.  

 

 

Hlavné menu 
Hlavné menu je Váš rozcestník pre využívanie všetkých funkcií 

Vášho monitoru. Hlavné menu si môžete prispôsobiť podľa 

vlastného uváženia. Na otvorenie hlavného menu stlačte raz 

tlačidlo menu. 
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Základné ovládanie jednotky 

Prijatie hovoru z dvernej jednotky 

Stlačte tlačidlo CALL na dvernej jednotke. Monitor zazvoní a návštevník sa zobrazí na 

obrazovke. V prípade, že nikto neprijme hovor do 30 sekúnd, hovor sa automaticky ukončí.  

Pre nadviazanie komunikácie s návštevníkom zdvihnite slúchadlo. Dĺžka hovoru je 90 sekúnd. 

Pre ukončenie konverzácie zaveste slúchadlo. Ak je zapojených viac monitorov, možno prijať 

hovor na ľubovoľnom monitore.  

Odomknutie dverí 

Počas hovoru stlačte tlačidlo  UNLOCK pre otvorenie dverí. 

Monitoring 

Keď je monitor v pohotovostnom režime stlačte tlačidlo MONITOR (alebo vyberte tú istú 

možnosť v hlavnej ponuke). Na obrazovke sa zobrazí pohľad z kamery dvernej jednotky. V 

prípade pripojenia viacerých dverných jednotiek, alebo cctv kamier možno voliť jednotlivé 

pohľady. K ukončeniu dohľadové funkcie opätovne stlačte tlačidlo MONITOR.  

Interkom 

V prípade inštalácie viacerých monitorov možno využiť funkciu interkomu. Keď je monitor v 

pohotovostnom režime, zdvihnite slúchadlo a vyberte možnosť interkomu, ktorú potvrdíte 

tlačidlom MENU.  

Hovor Interkomu: Užívateľ jednej bytovej jednotky môže volať do ostatných bytových 

jednotiek, ktoré sú pripojené do systému easydoor. Vyberte meno na obrazovke použite 

šípky hore / dole, stlačením tlačidla MENU vytočíte daného účastníka.  

dôležité:  

1) Opakovaným stláčaním tlačidla MENU opätovne vytočíte žiadaného účastníka hovoru  

2) Adresácia monitorov musí byť rozdielna 

Inner Call(vnútorné volanie): 

Keď je v bytovej jednotke nainštalovaných viac monitorov možno využiť vnútorné volanie na 

ostatné jednotky, ktoré budú vyzváňať všetky v rovnaký čas. Prijatím hovoru na akejkoľvek 

jednotke začnete konverzáciu a ostatné monitory prestanú zvoniť. (na všetkých monitoroch 

musí byť nastavená rovnaká adresa) 
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Hovor ochránca(vrátnik): 

Monitor môže byť priradený ako oddelenie stráže, prijatím hovoru začne konverzácie.  

 

Základné nastavenie 

Vyzváňacie tóny 

Zvoľte Užívateľské nastavenia (user setup) v hlavnom MENU. Vyberte nastavenie tónu 

dvernej jednotky (Door station call tone), Interkomu (Intercom) a tón zvonenia od bytových 

dverí (Door bell tone). K dispozícii je 12 vyzváňacích tónov, ktoré volíte šípkou hore / dole a 

potvrdíte tlačidlom MENU. 

 

Nastavenie času  

Vyberte položku Manual Monitor v hlavnom menu. Potom navoľte Nastavenie času monitora 

(Monitor time set). Na nastavenie použite šípku nahor / nadol a potvrďte tlačidlom MENU.  
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Nastavenie zobrazenia 

V priebehu monitoringu, alebo prebiehajúceho hovoru 

stlačte tlačidlo MENU. Voľby prispôsobenie sa zobrazí. 

Šípkou hore / dole zvoľte požadovaný parameter. 

Zmenu potvrďte tlačidlom (Memo). 

Scéna(Scene) – štyri možnosti nastavenia normal, 

užívateľ (user), Soft, Bright. 

Jas(Brightness) a farby(Colour)  

vyberte nastavenie, ktoré Vám vyhovuje. Pamätajte, 

že všetky zmeny sa prejavia ihneď po zmene hodnoty 

v nastavení. Stlačením tlačidla MENU ukončíte 

ponuku.  

Inštalačné nastavenie 
Vstúpte do ponuky inštalačného nastavenia 

Krok1: Stlačte (About) v hlavnomm menu pre vstup do informacií. 

Krok2: Stlačte tlačidlo (UNLOCK) a držte 2 sekundy.  

Krok3: Zadajte štvormiestny kód podľa zobrazených inštrukcií. 

 

Nastavenie monitora strážca 

Monitor môže byť nastavený, ako monitor ostrahy. Zadaním kódu 8004 sa monitor nastaví, 

ako monitor strážca. Deaktivácia monitora strážca sa vykoná zadaním kódu 8005. 

Nastavenie parametrov odomykania 

Nastavenie času odomknutia 

Sú dve možnosti nastavenia: 

1) privedeným napätia odomknúť (power-on-to-unlock type): unlock mode = 0 (štandardne) 

2) prerušením napätia odomknúť (power-off-to-unlock): unlock mode = 1 

Kódom 8010 nastavíte unlock mode 0. 

Kódom 8011 nastavíte unlock mode 1. 

http://www.easydoor.sk/
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Čas odemknutia zámku: 

Nastavenie možno zmeniť kedykoľvek v rozmedzí 1-9 sekúnd, za pomocou kódov 8021 - 

8029.  

Používanie dvoch zámkov: 

Monitor môže ovládať dva nezávislé zámky. Zadaním kódu 

8015 nastavíte monitor na ovládanie iba jedného zámku. 

Túto funkciu môžete vrátiť zadaním kódu 8014. V 

priebehu prijatého hovoru, alebo monitoringu tlačidlom 

zámku (unlock) zobrazíte dve ikony zámkov a za pomocou 

navigačných šípok vyberte, ktorý z dvoch zámkov chcete 

otvoriť.  

Nastavenie podružnej adresy pre monitory 

Maximálny počet pripojených monitorov v rámci jednej bytovej jednotky je štyri. Je nutné 

zapojiť jeden monitor ako hlavný (master) a až tri monitory ako podružné (slave). 

Kód pre hlavný monitor (master) je 8000.  

Kód pre podružný monitor 1 (slave 1) je 8001.  

Kód pre podružný monitor 2 (slave 2) je 8002.  

Kód pre podružný monitor 3 (slave 3) je 8003. 

Nastavenie adries monitorov 
Každý monitor je možné nastaviť na adresu 1-32. Pre nastavenie použite nasledujúcu 

tabuľku.  
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Špecifikácia: 
Zdroj:     DC 24V 

Spotreba energie:     Pohotovostný režim 6mA, V aktívnom  

     režime 194mA 

Obrazovka:     uhlopriečka 10 cm 

Rozlíšenie:     320x240 pixelov (R,G,B) 

Video signál:     1Vp-p, 75 Ω, CCIR standard 

Kabeláž:     nepolarizovaný dvoj vodič 

Rozmery:     186(v)x190(š)x26(h)mm 
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