
ČERNOBÍLÁ VIDEOTELEFONNÍ SADA
monitor a kamera metalické provedení

POPIS
• snadná instalace
• 4" monitor
• kamera s osvětlením
• napájení − síťový adaptér 230 V 50 Hz 15 VA  
• provozní teplota −10 °C až +45 °C
• propojovací kabely a držák pro připevnění na zeď součástí balení

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ
Tento videokomunikační systém je snadno obsluhovatelný s jednoduchou instalací, kterou si může provést každý sám.

A. NÁZVY ČÁSTÍ, PŘÍSLUŠENSTVÍ A INDIKÁTORŮ PRO KOMPLETNÍ SOUPRAVU VIDEOTELEFONU (VD−5541)

Vnitřní jednotka
(obr. 1)

1. sluchátko

2. Část pro poslech

3. část pro mluvení

4. MIC (mikrofon)

5. vestavěný reproduktor

6. Obrazovka monitoru

7. tlačítko “Video On” (zapnuto)

8. tlačítko “Video Off” (vypnuto)

9. tlačítko “Door Open” 
(otevírání dveří) 

10. nastavení hlasitosti “Volume”

11. nastavení jasu “Brightness” 

12. nastavení kontrastu “Contrast” 

13. zástrčka pro připojení 
k napájení AC

14. Terminál pro připojení

Venkovní jednotka
(obr. 2.2 a 3.2)

a. hliníkový kryt kamery

b. vestavěný reproduktor

c. šroub a kryt pro připevnění
kamery

d. vestavěný mikrofon

e. tlačítko “Call” (hovor)

Příslušenství 
(v dodávce)

I. držák pro připevnění telefonní
soupravy na zeď

II. kryt kamery pro připevnění na
zeď (viz. obr. 3.2)

III. komunikační kabely (10 metrů)

IV. adaptér (viz. obr. 5)

V. šrouby
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obr. 1

obr. 2.2 obr. 3.2
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PŘÍPRAVA INSTALACE

DOPORUČENÁ VÝŠKA PRO INSTALACI
• Na obr. 4 je znázorněno umístění kamery a videotelefonu. Doporučená výška pro instalaci je přibližně 150 cm nad

zemí pro obě zařízení. 

obr. 4

obr. 5

PROPOJENÍ KABELŮ (obr. 5)
1. Propojte kabelem kameru a videotelefon podle schématu zapojení. Poté připojte vodiče na příslušnou svorku mezi

kameru a hlavní jednotku, tzn. červený vodič => 1R; bílý vodič => 2W; hnědý vodič => 3B; žlutý vodič => 4Y. 
2. V případě používání elektronického otevírání dveří připojte tlačítko “Door Open” na svorky dle znázornění. Ujistěte se,

že provozní proud a napětí adaptéru a elektrického dveřního zámku je stejné − napětí 12 V, proud je 800 mA. 

INSTALACE VNITŘNÍ/VENKOVNÍ JEDNOTKY
1. Propojte vnitřní jednotku s vnější jednotkou čtyřmi vodiči podle schématu znázorňujícího kabelové propojení. Na

základě obrázku s doporučenou výškou pro instalaci (viz. obr. 4) si najděte a označte na zdi místo pro přichycení
šroubky, obr. 6.

2. Na zdi upevněte držák pro montáž na zeď do polohy, kterou jste si předtím označili. Zajistěte, aby byl držák připev−
něn rovně. 

3. Ujistěte se, že montážní držák pro telefonní soupravu je při upevňování na zeď ve směru nahoru. Propojení telefonní
soupravy a příslušného držáku je znázorněno na výše uvedeném schématu. Čtyři hroty držáku musí směřovat naho−
ru, jinak bude telefonní souprava nohama vzhůru. 

4. Zajistěte, aby propojovací kabely od vnitřní k venkovní jednotce vedly správně (aby se např. nekřížily). 
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obr. 6 

VENKOVNÍ JEDNOTKA
1. Upevněte instalační krabici (viz. obr. 3) pevně do zdi do označené polohy. Zajistěte, aby byl držák připevněn rovně.
2. Otevřete opatrně plastový objektiv a spodní plastovou část kamery. 
3. Vyjměte šroubky a oddělte tak od sebe instalační krabici a kameru. 
4. Propojte vnitřní jednotku s vnější jednotkou čtyřmi vodiči podle schématu znázorňující kabelové propojení (viz. obr. 5).
5. Sešroubujte zpátky kameru a instalační krabici. 
6. Jmenovka: Odstraňte plastový kryt pomocí plochého šroubováku. Vytiskněte jméno na bílý PVC štítek, vložte zpět a

zakryjte plastovým krytem. 
7. Obrázek: Nadzdvihněte plastový kryt ve dvou rozích a stáhněte dolů pro jeho uvolnění. Poté vložte svůj obrázek.
8. Zajistěte, aby propojovací kabely vedly správně (aby se např. nekřížily) od vnitřní jednotky k venkovní

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI INSTALACI 
Před samotnou instalací dbejte, prosím, následujících pokynů: 
• NEUMÍSŤUJTE zařízení do nadměrně vlhkého, teplého, prašného nebo chemicky agresivního prostředí.
• NEUMÍSŤUJTE venkovní jednotku do míst, kde by byla vystavena přímému slunečnímu světlu, dešti nebo nadměrné

vlhkosti. Ideálním místem je krytý vchod u domu nebo jiné zastřešené místo. 
• NEPŘETĚŽUJTE zásuvky elektrické sítě nebo prodlužovaní kabely. 
• NEINSTALUJTE v blízkosti jiných elektrických zařízení. 
• NEINSTALUJTE v blízkosti zdroje oxidů nekovu, čpavku nebo jiných škodlivých plynů. 
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NÁVOD K OBSLUZE
• Identifikace 

Krok č. 1: Když návštěva zmáčkne tlačítko “Call” (hovor) na venkovní jednotce, ozve se vyzvánění a kamera ve ven−
kovní jednotce se aktivuje.  
− Za předpokladu, že návštěva stojí v dosahu kamery, tak aby bylo možné vidět návštěvu na obrazovce

monitoru vnitřní jednotky. 
Po identifikace návštěvy můžete:
Krok č. 2: hovořit s návštěvou, kterou vidíte na obrazovce po zvednutí sluchátka, stejně jako při použití běžného tele−

fonu. 
Ukončit hovor a vypnout venkovní kamerovou jednotku. 
Krok č. 3: Stiskem tlačítka “Call” na venkovní jednotce se kamera aktivuje na dobu 60 s. 

− Pro ukončení videohovoru položte sluchátko.

• Volba elektronického otevírání dveří 
Pokud si váš videokomunikační systém vybavíte systémem elektronického otevírání dveří, můžete stisknutím tlačítka
“Door Open” (otevřít dveře) pustit návštěvu dovnitř.

• Monitorování návštěv (volajících) 
Kamera je aktivována po jednom stisknutí tlačítka “monitor on”, aniž by o tom lidé venku věděli. Pokud je tlačítko
“monitor on” jednou stisknuto, video zůstává zapnuté po dobu 1 min. Jedním stiskem tlačítka “monitor off” můžete
monitor vypnout.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU
• NEHÁZEJTE nebo netřeste se zařízením a nevystavujte je šokům. 
• NEČISTĚTE zařízení benzenem, ředidly nebo jinými rozpouštědly. Prach a případné skvrny stírejte jemnou utěrkou

lehce navlhčenou v mýdlové vodě. 
• Pokud nebude zařízení po nějakou dobu používáno, ODPOJTE je od hlavního napájení. 
• NEPŘIPOJUJTE jednotku do veřejné telefonní sítě.

UPOZORNĚNÍ − NENÍ URČENO PRO PŘÍMÉ VENKOVNÍ POUŽITÍ.

TECHNICKÉ ÚDAJE

705244073

Adaptér

Vstup: 230 V ~ 50 Hz

Výstup: 15V === 1000 mA 15 VA

Provozní proud: 710 mA

Záložní proud: 160 mA

Monitor

4" palcová TFT plochá obrazovka

Rozlišení: 300 TV řádků

DC vstup: 15 V, 1 A

Vyzváněcí tón: melodie

Pro použití při okolní teplotě od −10 °C do 45 °CPro použití při okolní teplotě do 35 °C

Kamera

Obraz: 1/4 CMOS obraz

Typ objektivu: F=2,0
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ČIERNOBIELA VIDEOTELEFÓNNA SÚPRAVA
monitor a kamera metalické vyhotovenie

POPIS
• jednoduchá inštalácia
• 4" monitor
• kamera s osvetlením
• napájanie − sieťový adaptér 230V 50Hz 15VA
• prevádzková teplota −10 °C až +45 °C
• prepojovacie káble a držiak pre pripevnenie na stenu súčasťou balenia

NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE
Tento videokomunikačný systém je ľahko obsluhovateľný s jednoduchou inštaláciou, ktorú si môžete urobiť každý sám.

A. NÁZVY ČASTÍ, PRÍSLUŠENSTVA A INDIKÁTOROV PRE KOMPLETNÚ SÚPRAVU VIDEOTELEFÓNU (VD−5541)

Vnútorná jednotka
(obr. 1)

1. sluchadlo

2. čásť pre poslech

3. čásť pre hovor

4. MIC (mikrofón)

5. vstavaný reproduktor

6. Obrazovka monitora

7. tlačidlo "Video On" (zapnuté)

8. tlačidlo "Video Off" (vypnuté)

9. tlačidlo "Door Open" 
(otváranie dverí)

10. nastavenie hlasitosti "Volume"

11. nastavenie jasu "Brightness"

12. nastavenie kontrastu "Contrast"

13. zástrčka pre pripojenie 
k napájaniu AC

14. Terminal pre pripojenie

Vonkajšia jednotka
(obr. 2.2 a 3.2)

a. hliníkový kryt kamery

b. vstavaný reproduktor

c. skrutka a kryt pre pripevnenie
kamery

d. vstavaný mikrofón

e. tlačidlo "Call" (hovor)

Príslušenstvo
(v dodávke)

I. držiak pre pripevnenie telefónnej
súpravy na stenu

II. Kryt kamery pre pripevnenie 
na stenu (viď obr. 3)

III. Komunikačné káble (10 metrov)

IV. Adaptér (viď obr. 5)

V. šrúby
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obr. 1

obr. 2.2 obr. 3.2
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PRÍPRAVA INŠTALÁCIE

ODPORÚČANÁ VÝŠKA PRE INŠTALÁCIU
• Na obr. 4 je znázornené umiestnenie kamery a videotelefónu. Odporúčaná výška pre inštaláciu je približne 150 cm nad

zemou pre obe zariadenia.

obr. 4

obr. 5

PREPOJENIE KÁBLOV (obr. 5)
1. Prepojte káblom kameru a videotelefón podľa schémy zapojenia. Potom pripojte vodiče na príslušnú svorku medzi

kameru a hlavnú jednotku, tzn. červený vodič => 1R; biely vodič => 2W; hnedý vodič => 3B; žltý vodič => 4Y.
2. V prípade používania elektronického otvárania dverí pripojte tlačidlo "Door Open" na svorky podľa znázornenia. Uisti−

te sa, že prevádzkový prúd a napätie adaptéra a elektronického dverového zámku je rovnaké − napätie 12 V, prúd je
800 mA.

INŠTALÁCIA VNÚTORNEJ/VONKAJŠEJ JEDNOTKY
1. Prepojte vnútornú jednotku s vonkajšou jednotkou štyrmi vodičmi podľa schémy znázorňujúcej káblové prepojenie.

Na základe obrázka s odporúčanou výškou pre inštaláciu (viď obr. 4) si nájdite a označte na stene miesto pre pri−
chytenie skrutkami obr. 6

2. Na stenu upevnite držiak pre montáž na stenu do polohy, ktorú ste si predtým označili. Zaistite, aby bol držiak pri−
pevnený rovno.

3. Uistite sa, že montážny držiak pre telefónnu súpravu je pri upevňovaní na stenu v smere nahor. Prepojenie telefónnej
súpravy a príslušného držiaka je znázornené na vyššie uvedenej schéme. Štyri hroty držiaka musia smerovať nahor,
inak bude telefónna súprava nohami nahor.

4. Zaistite, aby prepojovacie káble od vnútornej k vonkajšej jednotke viedli správne (aby sa napr. nekrížili)
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obr. 6 

Vonkajšia jednotka 
1. Upevnite inštalačnú škatuľu (viď obr. 3) pevne do steny do označenej polohy. Zaistite, aby bol držiak pripevnený rovno.
2. Otvorte opatrne plastový objektív a spodnú plastovú časť kamery. 
3. Vyberte skrutky a oddeľte tak od seba inštalačnú škatuľu a kameru.
4. Prepojte vnútornú jednotku s vonkajšou jednotkou štyrmi vodičmi podľa schémy znázorňujúcej káblové prepojenia

(viď obr. 5).
5. Zoskrutkujte späť kameru a inštalačnú škatuľu.
6. Menovka: Odstráňte plastový kryt pomocou plochého skrutkovača. Vytlačte meno na biely PVC štítok, vložte späť a

zakryte plastovým krytom.
7. Obrázok: Nadvihnite plastový kryt v dvoch rohoch a stiahnite dolu pre jeho uvoľnenie. Potom vložte svoj obrázok.
8. Zaistite, aby prepojovacie káble viedli správne (aby sa napr. nekrížili) od vnútornej jednotky k vonkajšej.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI INŠTALÁCIÍ
Pred samotnou inštaláciou dbajte prosím na nasledujúce pokyny:
• NEUMIESTŇUJTE zariadenie do nadmerne vlhkého, teplého, prašného alebo chemicky agresívneho prostredia.
• NEUMIESTŇUJTE vonkajšiu jednotku do miest, kde by bola vystavená priamemu slnečnému svetlu, dažďu alebo

nadmernej vlhkosti. Ideálnym miestom je krytý vchod pri dome alebo iné zastrešené miesto. 
• NEPREŤAŽUJTE zásuvky elektrickej siete alebo predlžovacie káble. 
• NEINŠTALUJTE v blízkosti iných elektrických zariadení. 
• NEINŠTALUJTE v blízkosti zdroju oxidov nekovu, čpavku alebo iných škodlivých plynov. 
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NÁVOD NA OBSLUHU
• Identifikácia 

Krok č. 1: Keď návšteva stlačí tlačidlo "Call" (hovor) na vonkajšej jednotke, ozve sa vyzváňanie a kamera vo vonkaj−
šej jednotke sa aktivuje.
− Za predpokladu, že návšteva stojí v dosahu kamery tak, aby bolo možné vidieť návštevu na obrazovke

monitora vnútornej jednotky.
Po identifikácií návštevy môžete:
Krok č. 2: hovoriť s návštevou, ktorú vidíte obrazovke po zdvihnutie sluchadla, rovnako ako pri použití bežného tele−

fónu.
Ukončiť hovor a vypnúť vonkajšiu kamerovú jednotku.
Krok č. 3: Stlačením tlačidla "Call" na vonkajšej jednotke sa kamera aktivuje na dobu 60 s.

− Pre ukončenie vieohovora položte sluchadlo.

• Voľba elektronického otvárania dverí 
Pokiaľ si Váš videokomunikačný systém vybavíte systémom elektronického otvárania dverí, môžete stlačením tlačid−
la "Door Open" (otvoriť dvere) pustiť návštevu dovnútra

• Monitorovanie návštev (volajúcich) 
Kamera je aktivovaná po jednom stlačení tlačidla "monitor on" bez toho, aby o tom ľudia vonku vedeli. Pokiaľ je tla−
čidlo "monitor on" raz stlačené, video zostáva zapnuté po dobu 1 min. Jedným stlačením tlačidla "monitor off" môže−
te monitor vypnúť.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI PREVÁDZKE
• NEHÁDŽTE alebo netraste so zariadením a nevystavujte ho šokom. 
• NEČISTITE zariadenie benzénom, riedidlami alebo inými rozpúšťadlami. Prach a prípadné škvrny stierajte jemnou

utierkou ľahko navlhčenou v mydlovej vode. 
• Pokiaľ sa nebude zariadenie nejaký čas používať, ODPOJTE ho od hlavného napájania. 
• NEPRIPÁJAJTE jednotku do verejnej telefónnej siete.

UPOZORNENIE − NIE JE URČENÉ NA PRIAME VONKAJŠIE POUŽITIE.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

705244073

Adaptér

Vstup: 230 V ~ 50 Hz

Výstup: 15V === 1000 mA 15 VA

Prevádzkový prúd: 710 mA

Rezervný prúd: 160 mA

Monitor

4"− palcová TFT plochá obrazovka

Rozlíšenie: 300 TV riadkov

DC vstup: 15 V, 1 A

Vyzváňací tón: melódia

Pre použitie pri okolitej teplote od −10 °C do 45 °CPre použitie pri okolitej teplote do 35 °C

Kamera

Obraz: 1/4 CMOS obraz

Typ objektívu: F=2,0
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