
UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO VIDEOTELEFON 2W-VK7
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RISK OF ELECTRIC SHOCK
    DO NOT OPEN !
C A U T I O N

DO NOT OPEN, RISK OF ELECTRIC SHOCK

INSTALL IN A WELL VENTILATED AREA
INSTALL  AWAY  FROM  MOISTURE  OR  HIGH TEMPERATURE

MADE in PRC

INT
FM
DATA
B-
B+
C2-
C2+
C1-
C1+
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1. 7” barevný displej.
2. Tlačítko přijetí hovoru/Interkomunikace.
3. Tlačítko pro otevření dveří.
4. Tlačítko pro zpětné monitorování.
5. Tlačítko pro aktivaci soukromí/Servisní tlačítko.
6. Hlasitost vyzvánění.
7. Tlačítka menu (jas, kontrast a hloubka barev).
8. Mikrofon.
9. Reproduktor.

10. Svorkovnice:
INT, FM, DATA: svorky pro připojení paralelního

videotelefonu.
B–: Zem napájení od zdroje.
B+: Napájení od zdroje.
C2–: Zem sběrnice od druhého venkovního tabla. 
C2+: Sběrnice od druhého venkovního tabla. 
C1–: Zem sběrnice od prvního venkovního tabla. 
C1+: Sběrnice od prvního venkovního tabla.

11. Přepínače pro nastavení Master/Slave
12. Otvory pro instalaci montážních zad.



Funkce tlačítek

Stiskem tohoto tlačítka přijmete příchozí hovor. Pokud je přístroj v pohotovostním režimu 
(neprobíhá hovor), stiskem tlačítka spustíte interkomunikaci mezi videotelefony (pokud je v 
systému další nainstalován). Pokud probíhá hovor, tímto tlačítkem hovor ukončíte.

Během hovoru s venkovní jednotkou tímto tlačítkem uvolníte dveřní zámek. Jakmile je 
zámek aktivován, dojde k dočasnému vypnutí displeje. Když je přístroj v pohotovostním 
režimu, tímto tlačítkem spustíte volbu vyzváněcí melodie.

Tímto tlačítkem spustíte zpětné monitorování, čili volání na venkovní jednotku na cca 40 
sekund, kdy je slyšet pouze hovor od venkovní jednotky. Pokud je v systému více 
venkovních tabel, stiskněte tlačítko tolikrát, jaká je adresa požadovaného tabla.
Pro aktivaci mikrofonu videotelefonu stiskněte tlačítko   . Konverzace bude ukončena po cca 
80 sekundách, nebo po opětovném stisknutí tlačítka    .

Stiskem tohoto tlačítka během vyzvánění, hovoru nebo zpětného monitorování aktivujete 
funkci servisního tlačítka, během čehož dojde k dočasnému vypnutí displeje.
Pokud je přístroj v pohotovostním režimu, stiskem tohoto tlačítka aktivujete funkci 
soukromí: Podsvícení se změní z modrého na červené, na videotelefon se nebude možné 
dovolat. Pro vypnutí funkce soukromí tlačítko stiskněte znovu, podsvícení se opět změní 
na modré, telefon je připraven pro přijetí hovoru.

Nastavení hlasitosti vyzvánění
• Hlasitost vyzvánění je možné měnit pomocí kolečka na pravé straně 

videotelefonu. Otáčením kolečka nahoru hlasitost zvyšujete, otáčením dolů
snižujete.

Nastavení videotelefonu na MASTER/SLAVE

SlaveMaster*
M S

UPOZORNĚNÍ: Před změnou nastavení 
vypněte napájení přístroje/systému.
Přepínače se nacházejí na zadní části 
videotelefonu.

• V systémech s jedním videotelefonem je třeba videotelefon nastavit na MASTER.
• V systémech se dvěma videotelefony je třeba nastavit na MASTER ten, který je připojen 

k venkovní jednotce/jednotkám, druhý z nich je nutné nastavit na SLAVE.
• Venkovní jednotky je nutné připojit pouze k MASTER videotelefonu.

* Tovární nastavení



Nastavení melodie
Videotelefon disponuje čtyřmi druhy vyzváněcí melodie. Když je přístroj v pohotovostním režimu, 
zvolte požadovanou melodii podle následujících kroků:
a. Stiskněte tlačítko pro přehrání aktuální melodie.
b. pro přehrání následující melodie. Tlačítkem procházejte následujícíStiskněte tlačítko

c. Pro potvrzení zvolené melodie a odchod z volby melodie stiskněte tlačítko         .
Pokud volbu nepotvrdíte, videotelefon se vrátí do pohotovostního režimu za cca 35 sekund,
naposledy zvolená melodie bude uložena také.
Poznámka: když bude přístroj odpojen od napájení, vrátí se melodie továrního nastavení.

Interkomunikace
Videotelefon 2W-VDM7 umožňuje volat na další videotelefon v systému (pokud instalován). 
Videotelefon, který je připojen přímo k venkovní jednotce/jednotkám, musí být nastaven jako 
MASTER, druhý jako SLAVE. 
Pro interkomové volání postupujte dle následujících kroků:

• Na videotelefonu, ze kterého voláte, stiskněte tlačítko    , videotelefon pípne pro potvrzení volání.
• Volaný videotelefon začne vyzvánět.
• Na volaném videotelefonu stiskne volaný tlačítko    pro přijetí hovoru.

Komunikace bude automaticky ukončena po cca 150 sekundách, opětovným stiskem tlačítka    , 
nebo pokud dojde k volání od venkovní jednotky (na libovolný z telefonů).
Pokud během interkomunikace dojde k tomu, že bude voláno od venkovní jednotky, na obou 
videotelefonech se objeví obraz z venkovní jednotky, aniž by přístroje vyzváněly.
Stiskem tlačítka      na libovolném z monitorů bude zahájen hovor s venkovní jednotkou, druhý 
videotelefon se automaticky vypne.

Servisní tlačítko
Stiskem tlačítka     během vyzvánění, hovoru nebo zpětného monitorování 
aktivujete funkci servisního tlačítka, během čehož dojde k dočasnému 
vypnutí displeje.

melodie, dokud nenaleznete vyhovující.

Funkce soukromí
Funkce soukromí slouží pro vypnutí vyzvánění videotelefonu. Pro aktivaci této funkce stiskněte 
tlačítko    , když je videotelefon v pohotovostním režimu.
• Podsvícení se změní z modrého na červené.
Pokud je funkce aktivována, videotelefon nevyzvání během příchozího hovoru, ale je možné
využívat všechny ostatní funkce. Pro deaktivaci stiskněte znovu tlačítko   , podsvícení se vrátí
zpět na modré.

Nastavení obrazu
Když je videotelefon aktivní (během vyzvánění, hovoru nebo zpětného 
monitorování) je možné upravit jas obrazu, kontrast, nebo hloubku 
barev pomocí tlačítek - Menu/Volba  ,    Zvýšit      , nebo Snížit   
(zvolenou funkci), umístěných na levé spodní straně videotelefonu.
Stiskněte tlačítko Menu/Volba  , na displeji se zobrazí možnosti 
“brightness” (jas), “contrast” (kontrast), “hue” (hloubka barev) a “exit”. 
Stiskněte tlačítko   pro volbu požadovaného parametru, poté pomocí 
tlačítek      a      změňte parametr na požadovanou úroveň. Pro uložení 
nastavené hodnoty stiskněte tlačítko     a zvolte možnost "exit", potvrďte 
pomocí jednoho z tlačítek      , nebo     .
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