
NÁVOD NA VIDEOSOUPRAVU 1726/11

OBSLUHA

Tento systém domovního videotelefonu Vám nabízí úplnou kontrolu nad přístupem 
návštěvníků do Vašeho domu. Kromě toho Vám umožňuje identifikovat osobu, která 
volá a poskytuje pohodlný provoz pro komunikaci.

POHOTOVOSTNÍ REŽIM – Na videotelefon neprobíhá žádné volání. Pokud 
videotelefon nepřijme volání, jsou funkce elektrického zámku  a doplňkové služby

 zakázány. Stisknutím tlačítka  zapnete kameru na vstupním videopanelu, pak 
funkce výše budou aktivní.

PŘÍJEM VOLÁNÍ – Videotelefon je aktivován. LED 1 nebo 2 svítí. Při stisknutí 
tlačítka na videopanelu začne videotelefon vyzvánět. Obrazovka se zapne a zobrazí 
video osoby, která volá. Pokud nejsou stisknuty žádná další tlačítka, monitor se po 
60 sekundách vypne.

1. Po stisku tlačítka  se uskuteční komunikace s osobou, která volá a LED 1 nebo
2 bliká. Konverzace skončí a systém se vrátí do pohotovostního režimu, když opět 

stisknete tlačítko  nebo když uplyne doba konverzace. Doba hovoru je omezena 
na 120 sekund.
2. Stisknutím tlačítka  otevřete elektrický zámek. Video zůstane ještě 15 sekund 
a pak se automaticky vypne.

3. Stisknutím tlačítka  aktivujte doplňkovou službu (např. vjezdovou bránu). Video 
zůstane ještě 15 sekund a pak se automaticky vypne.

INTERKOM MEZI VIDEOTELEFONY (POUZE V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU). 

Stiskněte tlačítko , chcete-li volat na další videotelefony a spustit interkomovou 
komunikaci. Volání bude trvat 60 sekund a hovor 120 sekund.

VÍCE VIDEOTELEFONŮ – Pokud máte 2 nebo více videotelefonů, při volání 
z tlačítkového videopanelu se zapnou a zazvoní. Ale aktivuje se jen ten videotelefon, 
ze kterého bude příjmuté volání a ostatní videotelefony se vypnou.

NASTAVENÍ

1. Nastavení hlasitosti konverzace. Otočením regulátoru hlasitosti hovoru  
nastavte hlasitost, kterou bude osoba na videotelefonu slyšet.
2. Nastavení kontrastu a jasu obrazu videotelefonu. Chcete-li tak učinit, jednoduše 

nastavte ovládací prvky  a  na monitoru.

3. Pro nastavení hlasitosti vyzvánění nastavte ovládací prvek  při volání 
z tlačítkového panelu.



VIDEOTELEFON

Popis videotelefonu:

① Mikrofon ⑧ Nastavení hlasitosti hovoru

② Aktivace kamery ⑨ Nastavení hlasitosti vyzvánění

③ Otevírání el. zámku ⑩ Reproduktor

④ Otevírání vjezdové brány ⑪ Indikace ztlumění

⑤ Příjem a ukončení hovoru ⑫ 1, 2 Indikace tlačítkových videopanelů

⑥ Jas ⑬ Svorkovnice

⑦ Kontrast

Popis svorek videotelefonu:

V+  V- LA1  LB1 M1+  M1- LA2  LB2 M2+  M2-
Napájení Tlačítkový

videopanel 
Linka 1

Videotelefon
Linka 1

Tlačítkový
videopanel 

Linka 2

Videotelefon
Linka 2

Technické parametry videotelefonu:

Napětí 17,8 Vdc Odběr při provozu 400 mA
Rozlišení 800x480 pixel Displej 7“ TFT
Pohotovostní režim 60 mA Provozní teplota -10° ~ +60°
Doba vyzvánění 20 sekund



TLAČÍTKOVÝ VIDEOPANEL

Popis tlačítkového videopanelu:

① LED přísvit ⑤ Mikrofon

② Kamera ⑥ Svorkovnice

③ Reproduktor ⑦ Jmenovka

④ Tlačítko

Popis svorek tlačítkového videopanelu:

LA1  LB1 LA2  LB2 CO  NO SE+  SE- AP1  AP2
Tlačítkový

videopanel 
Linka 1

Tlačítkový
videopanel 

Linka 2

Spínací kontakt
(např. ovládání
vjezdové brány)

Elektrický zámek Odchodové tlačítko

J2 / J3 : 4 s – 300 ms / NTSC – PAL  Nastavení hlasitosti reproduktoru

Technické parametry tlačítkového videopanelu:

Napájení 17,8 Vdc Osvětlení 0,05 LUX
Odběr při provozu ≤ 200 mA Doba hovoru 120 s
Objektiv kamery 1,3“ / H: 113° V: 92° Provozní teplota -20° ~ +55°
Rozlišení 600 TVL



INSTALACE

Instalace videotelefonu:

Tlačítkový videopanel – instalace na omítku:

Tlačítkový videopanel – instalace pod omítku:



PŘÍSLUŠENSTVÍ: venkovní videopanel 1726/51, videotelefon 1726/1, napájecí zdroj
1726/100. V systému můžou být připojeny maximálně 4 videotelefony a 2 
tlačítkové videopanely.

NAPÁJENÍ: napájení je dostatečné pro 2 videotelefony. Systém poskytuje 12Vdc pro
elektrický zámek na svorkách SE+ / SE- tlačítkového videopanelu. K dispozici je také
spínací kontakt pro doplňkové služby (např. otevírání vjezdové brány) na svorkách 
CO / NO tlačítkového videopanelu (30Vdc (2A) nebo 125Vac (0.6A)). Viz schéma 
zapojení.

KABELÁŽ
                                                                                                   0,8 mm  2          1 mm  2   nebo víc
Tlačítkový videopanel  nejvzdálenější videotelefon       80 m                  100 m
Od prvního k nejvzdálenějšímu videotelefonu                   50 m                    50 m
Tlačítkový videopanel  elektrický zámek                        10 m                    10 m
Tlačítkový videopanel  odchodové tlačítko                     10 m                    10 m
________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                   1 mm  2             1,5 mm  2  ______
Videotelefon  napájecí zdroj VZDÁLENOST A        Max 20 m       Max 20m
Videotelefon  napájecí zdroj VZDÁLENOST B        Max 20 m       Max 20m
____________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                   1 mm  2              1,5 mm  2  _____
Videotelefon  napájecí zdroj VZDÁLENOST A+B    Max 10 m       Max 20m
___________________________________________________________________________________________________________________



SCHÉMA ZAPOJENÍ 
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