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uživatelský manuál
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1 Popis
1.1 Technické parametry

Napájení 24 V DC (kompatibilní zdroje VT-PS2, VT-PS24V4A5, VT-SEP+PS24V1A5)
75 mA/340 mA

Displej 7” TFT LCD dotykový, barevný
Rozlišení 800x480
Montáž povrchová
Funkce
Nastavení MASTER/SLAVE ne, pouze MASTER
Monitorování ano (až 4 venkovní jednotky + až 4x ext. kamera)
Interkom seznam (na stejnou adresu), volání vrátného

ano 
ano – pouze s použitím microSD karty (max. 32GB - )
ano

Vyzván 20
ano
ano –
ano

Nastavení doby monitorování ano (30s, 60s, 1-5 min.)
Zobrazení Hodiny/Datum ano

ano
ano, v systému musí být zapojen modul VT-RELE

Nastavení komunikace ano – hlasitost hovoru, jas, barva
Jazyky menu
Doba hovoru 90s

Instalace povrchová
Zapojení 2-drátové nepolární
Barva bílá

v 161 × š 174 × h 22 mm
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2 Montáž

3 Zapojení

– BUS
(nepolární zapojení)

POW,GND – pro budoucí použití

SW+,SW -

Ring,GND - 12 V výstup pro externí 
signalizaci.

venkovní jednotky, z ítka od 
-

tohoto výstupu 
je 250 mA!

adresy monitoru viz. kapitola 4

Slot pro microSD kartu

USB-WIFI adaptér
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5 Navázání hovoru

obraz z venkovní jednotky, ze které se zazvonilo.

anebo na obrazovce ikonou 

               

„Hovor“ .
V

5.1
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5.2

Nebo po stisku ikony na displeji

5.3 Možnosti nastavení obrazu, hlasitosti

Parametry, které lze nastavit:

nastavení barvy lze nastavit hodnotu 0-9)

nastavení jasu ( -9)

nastavení hlasitosti -9)
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6 Hlavní menu monitoru
Hlavní menu monitoru se zobrazí, když se v pohotovostním režimu dotknete kdekoliv displeje monitoru nebo 

.
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6.1 Náhled

se zahájí monitorování 
na hlavní venkovní jednotku.

Náhled“ v na 
které se má zahájit monitorování.

Door 1 až Door 4 – venkovní jednotky videotelefonu
Cam 1 až Cam 4 –
QSW 1 – pro budoucí použití

6.2 Interkom

Funkce interkom je v továrním nastavení vypnuta. Povolení funkce interkomu se provede v menu 
Nastavení --> --> Povolení interkomu.

6.2.1 Jmenný seznam (mimoadresný interkom)

Každý monitor v systému musí mít nastavenu svoji adresu. Pro volání na jinou adresu než má monitor, ze 
Jmenný seznam“.
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6.2.2 olání

Pokud jsou

6.2.3 Volání vrátného

Pokud je v rá z jednotek nastavena jako jednotka vrátného je možné na tuto jednotku 
Volání vrátného“.

6.2.4

Volat mezi byty (mimoadresný interkom) lze i zadáním adresy bytu na zobrazené klávesnici a stisknutím 
tla
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6.3

Zde se ukládají informace o volání na/z daného monitoru (volání z
hlavním menu monitoru.

Po kliknutí na jednotlivé záznamy lze zobrazit foto/video.

6.4

Tato funkce je v systému podporována, pouze pokud je v systému zapojen modul VT-RELE

Zapnutí se provede v „

Pozn. -RELE
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6.5 Možnosti volání

Normální režim –
.

Nerušit 8 hod. – onitor dovolat z venkovní jednotky a z interkomu po dobu 8 
hodin vní (pokud je vybrána tato možnost monitor zobrazuje ve spodní 

).

Nerušit trvale – dovolat z venkovní jednotky a z

menu ikonou ).

neodpovídá -
spojit s
(viz. kapitola 7.6). Pokud je vybrána tato možnost menu ikonou 
sluchátka s šipkou.

–
hovor na mobilní aplikaci (viz. kapitola 7.6).
Po šipkou.
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7.6

Pokud je , venkovní 
jednotky na aplikaci v mobilním telefonu.

Ikona Význam

ván na mobilní aplikaci

SIP serveru je aktivní

SIP serveru je zakázáno

7.6.1

1. Možnosti volání
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Normální režim –
aplikaci.

neodpovídá - ystém snaží 
spojit s

šipkou.

–
hovor na mobilní aplikaci.

šipkou.

Pozn.: pokud je v
aplikaci je hovor na monitoru stále aktivní, tzn. hovor mohu na monitoru
komunikaci venkovní jednotka<-->mobilní aplikace lze na monitoru kdykoliv.

2. o „Nastavení“ na hlavní obrazovce, WIFI“, 
„SIP konfig.“, zobrazí se obrazovka s QR kódem pro spárování s mobilním telefonem, kliknutím na 

Heslo“
nutné).

3. 2-Easy z Google Play (pro Android verze 4.1 a vyšší) nebo z App Store 
(pro iOS verze 8.0 a vyšší).
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7.6.2 Náhled obrazu venkovní jednotky z mobilní aplikace

Náhled na obraz z venkovní jednotky lze z

1. aplikaci 2-Easy.

2.

3. .




