
FERMAX1401  (video kit pro 1 účastníka) 

Tato sestava obsahuje : 

1x dveřní jednotku s jedním 
tlačítkem 1x monitor (FERMAX1412) 
1x napájecí zdroj   

 (sestava neobsahuje zámek) 

Pokud je požadavek u této sestavy zvonit tlačítkem na dva monitory, pak 
je potřebné objednat další monitor (viz obrázek - „monitor 2“), a to 
FERMAX1412(dříve1405). Monitor 2 pak budete muset ještě 
nakonfigurovat jako Slave. 

Pozn.:  
nezapomeňte na průchozím monitoru (monitor 1) nastavit DIP přepínač  , 
a na posledním monitoru (monitor 2) DIP přepínač na         . 

Postup nastavení monitoru na Slave :  
V pohotovostním režimu přejděte do hlavního menu kliknutím na obrazovku 
kdekoliv na obrazovce. Zobrazí se nabídka viz obrázek : 



Klikněte na ikonu , v nabídce vyberte „About“ (pokud máte v konfiguraci 
přepnuto na český jazyk, vyberte „Info o“. Na displeji uvidíte viz obrázek : 

Stiskněte a držte 2 sekundy tlačítko  (tlačítko naleznete na pravém okraji 
rámečku displeje). Zobrazí se Vám následující menu : 

Zadejte 8001 a povrďte OK. Tím je nastaven Monitor na Slave. 

Pozn. : 
Při stisknutí tlačítka vyzvánění na dveřním panelu zazvoní současně oba 
monitory, ale obraz se zobrazí pouze na monitoru 1.  
Na monitoru 2 se zobrazí obraz jen tehdy, pokud přijmete volání stisknutím 
tlačítka CAM. 



FERMAX1402  (video kit pro 2 účastníky) 

Tato sestava obsahuje : 

1x dveřní jednotku s dvěma 
tlačítky 1x monitor (FERMAX1412) 
1x monitor (FERMAX1413) 
1x napájecí zdroj   

 (sestava neobsahuje zámek) 

Pokud je požadavek u této sestavy zvonit „tlačítkem 1“ na dva monitory 
(současně na monitor 1 a monitor 3) pak je potřebné objednat další 
monitor (viz obrázek –„monitor 3“), a to FERMAX1412(dříve1405). 
Monitor 3 pak budete muset ještě nakonfigurovat jako Slave. 

Pozn.:  
na průchozích monitorech (monitor 1 a monitor 2) nastavte DIP přepínač  , 
a na posledním monitoru (monitor 3) DIP přepínač na         .  



Postup nastavení monitoru na Slave :  
V pohotovostním režimu přejděte do hlavního menu kliknutím na obrazovku 
kdekoliv na obrazovce. Zobrazí se nabídka viz obrázek : 

Klikněte na ikonu , v nabídce vyberte „About“ (pokud máte v konfiguraci 
přepnuto na český jazyk, vyberte „Info o“. Na displeji uvidíte viz obrázek : 

Stiskněte a držte 2 sekundy tlačítko  (tlačítko naleznete na pravém okraji 
rámečku displeje). Zobrazí se Vám následující menu : 

Zadejte 8001 a povrďte OK. Tím je nastaven Monitor na Slave. 



Pozn. : 
Při stisknutí vyzvánění tlačítka 1 na dveřním panelu zazvoní současně 
monitor 1 a monitor 3, ale obraz se zobrazí pouze na monitoru 1.  
Na monitoru 3 se zobrazí obraz jen tehdy, pokud přijmete volání stisknutím 
tlačítka CAM. 

Pokud je požadavek u sestavy FERMAX1402 zvonit „tlačítkem 2“ na dva 
monitory (současně na monitor 2 a monitor 3) pak je potřebné objednat 
další monitor, a to FERMAX1413(dříve 1406). Monitor 3 pak budete 
muset ještě nakonfigurovat jako Slave. 

Pozn.:  
na průchozích monitorech (monitor 1 a monitor 2) nastavte DIP přepínač  , 
a na posledním monitoru (monitor 3) DIP přepínač na         .  

Postup nastavení monitoru na Slave :  
V pohotovostním režimu přejděte do hlavního menu kliknutím na obrazovku 
kdekoliv na obrazovce. Zobrazí se nabídka viz obrázek : 



Klikněte na ikonu , v nabídce vyberte „About“ (pokud máte v konfiguraci 
přepnuto na český jazyk, vyberte „Info o“. Na displeji uvidíte viz obrázek : 

Stiskněte a držte 2 sekundy tlačítko  (tlačítko naleznete na pravém okraji 
rámečku displeje). Zobrazí se Vám následující menu : 

Zadejte 8001 a povrďte OK. Tím je nastaven Monitor na Slave. 

Pozn. : 
Při stisknutí vyzvánění tlačítka 2 na dveřním panelu zazvoní současně 
monitor 2 a monitor 3, ale obraz se zobrazí pouze na monitoru 2.  
Na monitoru 3 se zobrazí obraz jen tehdy, pokud přijmete volání stisknutím 
tlačítka CAM. 



Pokud je požadavek u sestavy FERMAX1402 zvonit „tlačítkem 1“ na dva 
monitory a „tlačítkem 2“ také na dva jiné monitory, pak je potřebné 
objednat další monitory, a to FERMAX1412 (dříve1405) a 
FERMAX1413(dříve1406). Monitor 3 a monitor 4 pak budete muset 
ještě nakonfigurovat jako Slave. 

Pozn.:  
na monitorech (monitor 1, monitor 2 a monitor 3) nastavte DIP přepínač  , 
a na posledním monitoru (monitor 4) DIP přepínač na         .  

Postup nastavení monitoru na Slave : 

V pohotovostním režimu přejděte do hlavního menu kliknutím na obrazovku 
kdekoliv na obrazovce. Zobrazí se nabídka viz obrázek : 



Klikněte na ikonu , v nabídce vyberte „About“ (pokud máte v konfiguraci 
přepnuto na český jazyk, vyberte „Info o“. Na displeji uvidíte viz obrázek : 

Stiskněte a držte 2 sekundy tlačítko  (tlačítko naleznete na pravém okraji 
rámečku displeje). Zobrazí se Vám následující menu : 

Zadejte 8001 a povrďte OK. Tím je nastaven Monitor na Slave. 

Pozn. : 
Při stisknutí vyzváněcího tlačítka 1 na dveřním panelu zazvoní současně dva 
monitory - monitor 1 a monitor 3, ale obraz se zobrazí pouze na monitoru 1. 
Na monitoru 2 se zobrazí obraz jen tehdy, pokud přijmete volání stisknutím 
tlačítka CAM. 
Při stisknutí vyzváněcího tlačítka 2 na dveřním panelu zazvoní současně dva 
monitory - monitor 2 a monitor 4, ale obraz se zobrazí pouze na monitoru 2. 
Na monitoru 4 se zobrazí obraz jen tehdy, pokud přijmete volání stisknutím 
tlačítka CAM. 




