VIDEOTELEFON
NÁVOD K POUŽITÍ

Model: □ 708C

□ 710C

I STRUČNÝ ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek model 708C, 710C.
Sada barevného domácího handsfree videotelefonu umožňuje vizuální kontrolu
příchozích návštěv, audiokomunikaci a dálkovou obsluhu otevírání dveří. Sada
obsahuje barevnou 7“ obrazovku a duální komunikační systém. Je vybaven
infračerveným LED osvětlením, které umožňuje noční vidění.
Dá se jednoduše nainstalovat a ovládat a je tak ideálním bezpečnostním prvkem
moderní rodiny.
Před uvedením videotelefonu do provozu si pečlivě prostudujte návod
k použití a uložte jej pro případnou další potřebu.

II Obsah balení
A Monitor 708C
1. Reproduktor
2. Obrazovka
3. Mikrofon
4. Tlačítko telefonu
5. Tlačítko odblokování
6. Výběr typu zvonění
7. Tlačítko obrazovky
8. Indikátor napájení/telefonu
9. Ovladání jasu
10. Ovládání barvy
11. Ovládání hlasitosti
12. Konektory
1.Modrá: AUDIO
2.Žlutá: VIDEO
3.Černá: GND
4.Červená: NAPÁJENÍ

13. Otvory k zavěšení

B Monitor 710C
1. Reproduktor
2. Obrazovka
3. Mikrofon
4. Tlačítko telefonu
5. Tlačítko odblokování
6. Výběr typu zvonění
7. Tlačítko obrazovky
8. Indikátor napájení/telefonu
9. Ovladání jasu
10. Ovládání barvy
11. Ovládání hlasitosti
12. Konektory

5. Dvě venkovní kamery k jednomu vnitřnímu monitoru

1.Modrá: AUDIO
2.Žlutá: VIDEO
3.Černá: GND
4.Červená: NAPÁJENÍ

13. Otvory k zavěšení

Poznámka:
1, Pokud je vzdálenost mezi venkovní kamerou a vnitřním monitorem
30-50m, je nutné použít kabel RVV4X0.5mm.
2, Pokud je vzdálenost mezi venkovní kamerou a vnitřním monitorem
Větší než 50m, je nutné použít kabel SYV75-3-48 coaxial video cable.

Změna vzhledu nepodléhá nutnosti předchozího oznámení.

2. 708C + 02C

III Instrukce k použití
Obrazovka
1. Když návštěvník zazvoní na venkovní jednotce, na obrazovce se ukáže
příchozí, indikátor bliká. Pokud chcete mluvit s příchozím, zmáčkněte tlačítko
, indikátor začne blikat pomalu, doba komunikace je 60 sekund. Potom

2.
3.
3. 708C + 05C

zmáčkněte
k otevření dveří. Po dokončení hovoru a odemknutí, se
videotelefon vrátí do standby provozu.
Pokud nechcete s příchozím hovořit, obraz příchozího se objeví automaticky
a návrat do standby provozu nastane za 60 sekund.
Po zmáčknutí tlačítka obrazovky
během stadby provozu se zobrazí
venkovní situace a návrat do standby provozu nastane za 60 sekund.
Nastavení jasu, barvy, hlasitosti a zvonění:
Zmáčkněte tlačítko obrazovky
a upravte tlačítky na pravé straně
videotelefonu.
Zmáčkněte tlačítko výběru typu zvonění a upravte hlasitost zvonění.
Zmáčkněte tlačítko výběru typu zvonění ve standby provozu, postupným
mačkáním budou znít jednotlivé typy zvonění, komunikačním tlačítkem
potvrdíte výběr typu zvonku.

4. Jedna venkovní kamera k více vnitřním monitorům

Kamera
1. Když příchozí zmáčkne zvonek na venkovní jednotce, vnitřní jednotka
zazvoní .
2. Komunikaci vám umožní mikrofon.
3. Tento model má LED světlo , které vám umožní noční vidění.

IV Instalace
1. Instalace venkovní kamery 708C
(1) Venkovní kamera by měla být umístěna na chráněném místě před
deštěm a silným přímým slunečním působení. Doporučená výška pro
umístění kamery je 1,5-1,6m od země, což umožňuje snímat dostatečný
rozsah.
(2) Sejměte zadní montážní díl z venkovní kamery, upevněte ji na zeď
dvěma šrouby. Spojte kabeláž venkovní a vnitřní jednotky. Zavěste
kameru na zadní montážní díl.

VI Hlavní technické údaje

2. Instalace venkovní kamery 710C
(1) Venkovní kamera by měla být umístěna na chráněném místě před deštěm a
silným přímým slunečním působení. Doporučená výška pro umístění kamery
je 1,5-1,6m od země, což umožňuje snímat dostatečný rozsah.
(2) Sejměte zadní montážní díl z venkovní kamery, upevněte ji na zeď dvěma
šrouby. Spojte kabeláž venkovní a vnitřní jednotky. Zavěste kameru na
zadní montážní díl.

Vstupní signál: standardní video signál, VS0.7-1.4Vp-p
Vstupní odpor: 75Ω
Obrazová reprodukce: ≥90%
Vlnový rozsah videa: ~5,5MHZ
Jas: >250LUX
Barevné rozlišení: 800(šířka) x 480(výška)
Velikost obrazovky: 7.0“
Formát: PAL/NTSC
Časová prodleva pro automatický display: 45 sekund
Světelný zdroj pro noční vidění: LED
Úhel kamery: 78°
Vstupní napětí: AC 110-240V
Spotřeba energie: Standby ≤0,5W; Provoz 13W
Velikost 708C: 232(šířka)x158(výška)x30mm(tloušťka)
Velikost 710C: 262(šířka)x165(výška)x30mm(tloušťka)
Provozní teplota: -10°C~55°C
Váha: 1,6kg (celá sada)

VII Obsah balení
1.
2.
3.

Kabel k propojení vnitřní a venkovní jednotky
Šrouby a hmoždinky pro venkovní jednotku
Návod k použití

VIII Schéma zapojení
1. 708C + 01C

V Upozornění
1. Krycí panel může být odnímán pouze profesionálním technikem.
V případě potřeby údržby, volejte naši firmu.
2. Povrch jednotek a obrazovky utírejte jen měkkým a čistým hadříkem bez
chemikálií.
3. Nemačkejte několik tlačítek současně.
4. Nemačkejte tlačítko odemykání na více než 5 sekund
5. Vzdálenost umístění venkovní a vnitřní jednotky by neměla být větší než
1m, zabráníme tím rušení video signálu

