2.4GHz Digitální

Bezdrátový Dveřní Videotelefon
Návod k použití
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● Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek.
● Před uvedením videotelefonu do provozu si pečlivě prostudujte
návod k použití a uložte jej pro případnou další potřebu.
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1. Úvod

(3) DC kabel

(4) BL-5J baterie (volitelné)

Tento dveřní videotelefon je možno použít v kancelářích, domech, bytech,
hotelech a podobných budovách. Instalace venkovní kamera je jednoduchá. Vnitřní
obrazovka je přenosná. Může se zavěsit na zed nebo položit na stůl.

2. Výhody
(1)

(5) Bezdrátový ovladač odemykání

(6) Dálkový ovladač (volitelné)

(7)

(8) Oboustranná lepící páska

2.4GHz digitální frekvenční kódovací technologie, přenosová vzdálenost do
200m ve volném prostoru, silná anti-interference

(2)

Zřetelný obraz v noci může být zachycen i ve špatně osvětleném prostředí

(3)

K dispozici pro venkovní kameru je ochranný štít proti dešti

(4)

3.5“ nebo 7“ TFT barevná obrazovka pro vnitřní monitor

(5)

Sledování, odemknutí bezdotykovou obsluhou

(6)

16 typů melodií a nastavitelná hlasitost

(7)

Nastavitelný jas a hlasitost hovorů

Díly vnitřní obrazovky

(8)

Datum (jen jedna kamera s jedním vnitřním monitorovým systémem podporuje)

(9)

Šrouby a hmoždinky

3.5” vnitřní obrazovka

nebo

7“ vnitřní obrazovka

a čas je zobrazen na obrazovce.
(9)

Vnitřní monitor může zaznamenávat obraz automaticky nebo dle instrukcí.
Může uložit až 100 obrázků s datem a časem.

(10)

BL-5J baterie pro kameru i vnitřní monitor jsou vyměnitelné a dobíjecí

(11)

Venkovní kamera s bateriemi pracuje asi 30 dnů, neustále pokud je připojena
na síťový kabel.

(10)

(12)

Bezdrátový ovladač odemykaní podporuje zapnutí a vypnutí odemykání

(13)

Jedna venkovní kamera podporuje až 4 vnitřní monitory a opačně

USB síťový adaptér; Vstup: 100-240V 50/60Hz Výstup: 5V/1A

3. Obsah balení
(11) BL-5J baterie

Díly venkovní kamery
(1) Venkovní kamera

(12) Fixační podložka pro 7” vnitřní obrazovku

(2)Síťový adaptér, Vstup:100-240V 50/60Hz Výstup:5V/1A

(13) Návod k použití
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4. Venkovní kamera

(B) 7” vnitřní obrazovka

(1) Mikrofon (2) Čočka kamery (3) Ochranný štít proti dešti (4) Infračervené světlo
(5) Indikační světlo, svítící zeleně pokud mačkáme párové nebo komunikační
tlačítko, svítící červeně pokud je nízké napětí
(6) Nabíjení indikačního světla (7) ‘Komunikační tlačítko
(9) Adaptér (+5V, GND)
(11) Kryt baterií

(8) Reproduktor

(10) Párovací tlačítko

(12) Zdířka pro anténu
(1) Reproduktor

5. Vnitřní obrazovka
(A) 3.5” vnitřní obrazovka

(2) TFT obrazovka

(5)

‘Monitor’ tlačítko

(8)

Vlevo

(9) ▼Dolů

(12) Provozní světlo
(16) Vypínač

6.

(13)

(6)

(3) Anténa

(4) Mikrofon

’Odemykání’ tlačítko (7)

(10)

Vpravo

‘Vyfotit ’ tlačítko

(17) Otvor pro upevnění

’Mluvení’ tlačítko

(11) Světlo nabíjení
(14) ▲Nahoru

(18) Kryt baterií

(15) USB zdířka

(19) Držák

Pokyny pro instalaci

Venkovní kamera by měl být umístěna na místě chráněném před deštěm a silným
slunečním zářením. Doporučená výška pro umístění kamery 1.5m~1.7m od země,
což umožňuje snímat nejlepší rozsah.

Bezdrátový signál bude zeslaben pokud

mezi venkovní kamerou a vnitřním monitorem budou překážky. Zkontrolujte nejlepší
umístění monitoru před instalací venkovní kamery.
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Pokud je nutné zapojit elektroinstalaci do zdi, zástrčka musí být izolovány páskou,
aby se zabránilo vniku nečistot a nezpůsobilo selhání přístroje.
Použijte oboustrannou lepící pásku pro upevnění venkovní kamery na zeď nebo
dveře podle následujících

7.

Instalace E-zámku

E-zámek a síťové napájení E-zámku nejsou součástí tohoto přístroje. Bezdrátový
ovladač odemykání připojený k E-zámku sdílí 12V napájení pokud pracuje.
Poznámka: Vzdálenost mezi bezdrátovým ovladačem odemykání a venkovní

instrukcí.

kamerou by měla být do 10m, aby bezdrátový ovladač odemykání mohl obdržet
pokyn k odemknutí. Dálkový ovladač používá 27A/12V baterii. Uživatel zmáčknutím
na dálkovém ovladači otevře. Pracovní vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a
ovladačem odemykání bz měl být do 15m.

Nebo použijte šrouby, odejměte zadní kryt a upevněte ho ke stěně, usaďte
kameru na zadní kryt.
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8.

Schématický nákres

Funkce

Poznámka: Pokud systém pracuje, pokud není žádná blokující překážka
mezi vnitřní obrazovkou a venkovní kamerou , musíte je umístit nejméně 6m
od sebe aby jste zabránili „pískavému“ zvuku.

A Nastavení
(1) Datum a čas
Vnitřní monitor musí být v neaktivním režimu, zmáčkněte

tlačítko na 3

sekundy, na obrazovce se objeví "T" (time) vlevo od symbolu baterie. Uživatel může
nastavit datum (rok/měsíc/den) a čas (hodiny/minuty). Formát času 24 hodin. Datum
a čas je možné nastavit jen na jedné venkovní kameře a jedné vnitřní obrazovce.
Zmačkněte

,

tlačítka pro výběr, zmáčkněte ▲, ▼ tlačítka k nastavení data a

času v šedém poli.
Systém může společně pracovat s inteligentním zámkem. Inteligentní zámek
používá 4 ks AA baterií.

(2) Melodie a hlasitost
Vnitřní monitor musí být v neaktivním režimu, zmáčkněte
jedné z 16 melodií jako zvuk zvonku. Zmáčkněte

tlačítko pro výběr

pro výběr hlasitosti melodie.

(úroveň: 1-2).
Seznam 16 melodií: Ding-dong, To Alice, Westminster bell, Butterfly lovers, The
cygnet, Red river valley, My heart will go on, Turkey’s march, Small dance,
Congratulations you, William's prelude, Love romance hudson, Memory, The Little
Mermaid, Green sleeves, Romeo and Juliet.

(3) Hlasitost hovorů
V aktivním režimu, zmáčkněte

,

pro volbu a nastavení hlasitosti hovoru.

Úroveň: 0-7.
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(4) Jas

Zmáčkněte

V aktivním režimu, když e na vnitřní obrazovce aktivní obrázek z venkovní kamery,
zmáčkněte ▲, ▼ pro nastavení jasu. Úroveň: 0-7.

tlačítko pro vypnutí obrazovky a spuštění standby režimu, nebo

obrazovka se automaticky přepne do standby režimu po 30 sekundách.
B.

Pokud nechcete, aby návštěvník vstoupil po shlédnutí videa, žádné jiné

funkce nebo zmáčknout

B Funkce

tlačítko k uvedení obrazovky do standby režimu.

Vnitřní obrazovka se uvede do standby režimu automaticky po 30 sekundách

(1) Zapnutí a vypnutí vnitřní obrazovky

pokud nenásleduje žádná akce.

Zapnutí:

Poznámka: pokud používáte několik vnitřních monitorů, ponechejte mezi nimi

Posuňte vypínač do pozice “ON”, Světelná značka na obrazovce je

dostatečnou vzdálenost, aby jste zajistili efektivní kvalitu hovoru

červená a zazní melodie.

Vypnutí:

Posuňte vypínač do pozice “OFF”, světelná značka nesvítí

Maximální síla signálu je na úrovni 6. Maximálně nabitá baterie je na úrovni 4.

(3) Obrazovka
Pro jednu nebo více venkovních kamer s jedním vnitřním monitorem, pokud není
žádné volání z venkovní kamery, vnitřní monitor zůstává v standby režimu. Uživatel
může zmáčknout
zmáčknutím

tlačítko pro aktivaci vnitřního monitoru.; opětovným

tlačítka zahájíte nastavení a zobrazí se venkovní prostor po

jakoukoliv dobu, signál obrazovky bude znázorněn na obrazovce. Zmáčkněte opět
tlačítko pro ukončení a vypnutí obrazovky.
Pro několik venkovních kamer s jedním vnitřním monitorem, zmáčkněte
tlačítko pro výběr venkovního prostoru z CAM1, CAM2, CAM3, CAM4 (pokud
systém má) posloupně. Po prohlédnutí zmáčkněte opět

(2) Hovor, odemknutí
Návštěvník zmáčkne tlačítko “call” na venkovní kameře. Všechny vnitřní monitory

Zmáčkněte

(4) Nabíjení
Poprvé by měla být baterie nabíjena po dobu více než 5 hodin, aby byla lithiová

spustí melodii.
A.

tlačítko pro ukončení a

vypnutí obrazovky.

tlačítko na jednom vnitřním monitoru a zahajte hovor

baterie aktivována. Poté vždy 3 hodiny, Světelná signalizace při nabíjení svítí

s návštěvníkem před odemknutím. Ostatní vnitřní monitory ukazují obraz, ale

červeně, po nabití zeleně. Znaménko pro baterii se změní ze zeleného na červené

nepřenáší hlas návštěvníka. Pokud chcete hovořit na jiném vnitřním monitoru,

pokud je baterie slabě nabitá.

zmáčkněte

tlačítko k ukončení současného hovoru, poté na jiném

vnitřním monitoru můžete zmáčknout
V aktivním režimu, zmáčkněte

tlačítko a hovořit s návštěvníkem.

tlačítko k odemknutí dveřního zámku, signál

odemknutí se ukáže na obrazovce. Pokud zmáčknete

tlačítko znovu, symbol

C Obrázek
(1) Pořízení obrazového záznamu
Pokud je aktivní video z venkovní kamery zmáčkněte
obrazový záznam, jedním zmáčknutím pořídíte jeden záznam.

odemknutí zmizí.
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tlačítko a pořiďte

Při zmáčknutí tlačítka hovoru na venkovní kameře, pokud není uživatel uvnitř

(3) Až 4 venkovní kamery a jeden vnitřní monitor

nebo nenásleduje žádná akce, všechny vnitřní obrazovky automaticky uloží

Poznámka: Párování tohoto systému je složitější než výše zmíněné dva

obrazový záznam z venkovní kamery po 10 sekundách.

systémy. Po zapnutí venkovní kamery a vnitřního monitoru, zmáčkněte

Pokud se pořídí záznam nový, nahradí ten původní, v případě že není dostupná

tlačítko co nejdříve a nenechejte ani jeden přístroj zahájit standby režim.
Nejdříve zmáčkněte ‘pair’ tlačítko na venkovní kameře, které indikuje blikající

paměť.

světlo, zmáčkněte

(2) Prohlížení obrazových záznamů
V neaktivním režimu, zmáčkněte

,

tlačítko a prohlédněte si uložené

obrazové záznamy, poté zmáčkněte

tlačítko pro ukončení nebo režim

a

tlačítka na vnitřním monitoru současně, obrazovka

ukáže “ver4 1v4 pairing”. Pokud bylo párování úspěšné, obrazový záznam
z venkovního prostoru je vidět na vnitřní obrazovce.
Dále opakujte výše popsanou akci co nejdříve pro každou kameru dokud

prohlížení bude ukončen po 10 sekundách automaticky.

nedokončíte všechna párování.

(3) Vymazání obrazových záznamů

Následně zkontrolujte zda všechna párování proběhla úspěšně. Zapněte znovu

Nejdříve vypněte vnitřní monitor, poté zmáčkněte
zapněte vnitřní monitor, zmáčkněte

a

a

tlačítka současně,

přístroj a zmáčkněte ‘monitor’ tlačítko souvisle pro sledování každou venkovní

tlačítky dokud se na obrazovce

kamerou. Pokud každá venkovní kamera pracuje, znamená to, že spárování

neobjeví text: ’Delete all photo, please wait’ ‘no photo , Please Power off’ (’Mazání
všech záznamů, čekejte prosím’ ‘žádné záznamy, prosím vypněte přístroj’) . Poté
jsou všechny záznamy vymazány. Prosím vypněte vnitřní monitor.

D

Spárování

systému proběhlo úspěšně. Pokud ne, opakujte první krok.

2 Spárování ovladače odemykání s dveřním telefonem
Ovladač odemykání je připojen k 12V napájení. Venkovní kamera je napájena
bateriemi nebo připojena k síťovému napájení. Nejdříve zmáčkněte „pair“ tlačítko

1 Spárování venkovní kamery a vnitřní obrazovky

ovladače odemykání, párovací světlo začne hned blikat . Zmáčkněte

tlačítko

Poznámka: Systém podporuje pouze 3 následující modely. Uživatelé je při

na vnitřním monitoru při aktivním režimu, párovací světlo trvale bliká. Ještě jednou

pořízení nesmí zaměnit. Ze systému jedna kamera – jeden monitor nelze

zmáčkněte „pair“ tlačítko ovladače odemykání, párovací světlo přestane blikat.

přidáním kamery nebo monitoru získat vícenásobný systém.

Nakonec zmáčkněte

(1) Jedna venkovní kamera a jeden vnitřní monitor

párovací světlo bliká 3 sekundy, což znamená, že párování proběhlo úspěšně.

Zmáčkněte ‘pair’ tlačítko na venkovní kameře, které indikuje blikající světlo,
zmáčkněte

a

tlačítko na vnitřním monitoru při aktivním režimu,

3 Spárování dákového ovladače s ovladačem odemykání

tlačítka na vnitřním monitoru současně, obrazovka ukáže

Ovladač odemykání je připojen k 12V napájení. Nejdříve zmáčkněte

“ver4 1v1 pairing”. Pokud bylo párování úspěšné, obrazový záznam z venkovního

„pair“ tlačítko na ovladači odemykání, párovací světlo začne blikat. Zmáčkněte

prostoru je vidět na vnitřní obrazovce.

tlačítko na dálkovém ovladači, párovací světlo trvalé bliká. Ještě jednou zmáčkněte

(2) Jedna venkovní kamera a až 4 vnitřní monitory

„pair“ tlačítko na ovladači odemykání, párovací světlo přestane blikat.

Nejdříve zmáčkněte ‘pair’ tlačítko na venkovní kameře, které indikuje blikající
světlo, zmáčkněte

a

tlačítka na vnitřním monitoru současně, obrazovka

Nakonec zmáčkněte

tlačítko na dálkovém ovladači, párovací světlo bliká 3

sekundy, což znamená, že párování proběhlo úspěšně.

ukáže “ver4 1v4 pairing”. Pokud bylo párování úspěšné, obrazový záznam
z venkovního prostoru je vidět na vnitřní obrazovce.

9.

Provozní podmínky

Dále opakujte výše popsanou akci pro každý vnitřní monitor.
(1)
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Pracovní teplota:

-15°C—+55°C (2) Pracovní vlhkost vzduchu: ≤85%
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10.

Poznámky

(1)

Prosím nepokládejte nic na mikrofon nebo reproduktor pokud jsou

12.

v aktivním režimu.
(2)

Vždy použijte k tomu určený napájecí kabel, nebo kabel stejného modelu

Rozpoznání závad

Závady

Kontrola

Odstranění

(stejné napětí a proud)
(3)

Nepokoušejte se opravovat tento výrobek sami. Otevření nebo odejmutí

krytů může být nebezpečné a může způsobit úraz elektrickým proudem.

Nelze zapnout
výrobek

Zda je vypínač v poloze "ON"?
Zda je dostatečně nabitá Li-on
baterie?

11.

Specifikace
Kamera

Zdroj světla

Kamera
Baterie
Frekvence

Vnitřní monitor

6 LED žárovek

CMOS 300K
pixelů
BL-5J 1250mAh
2.4GHz

USB
napájení

Obrazovka
Baterie

Nelze nabíjet

Instalace
Doba nabíjení

Standby

126×93×42 mm

BL-5J 1250mAh

Frekvence

Oboustranná páska
nebo šrouby

3 hod
35 dnů

Velikost

Instalace

2.4GHz
3.5”
7”

141×87×20 mm

Zda je síťový kabel napájen

3hod
3.5” 20 dnů
7”

4 dny

Zda je hlasitost hovoru správně

Nastavte hlasitost tak, aby

hlasovém

a dostatečně nastavena?

byla dostatečná.

režimu
Obrazový

nebo je hlučný

Není signál na
vnitřním
monitoru

Zda není v blízkosti připojen
indukční sporák, mikrovlnná
trouba, nebo jiný spotřebič
s magnetickými vlnami?

Umístěte vnitřní monitor
dostatečně daleko od přístrojů
s magnetickým polem.

Zda je venkovní kamera

Připojte venkovní kameru

napájena?

k napájení.

Zda není venkovní kamera
příliš daleko od vnitřního

Dodržte vzdálenost do 60m

monitoru?
Zda není jiné silné rušení v
blízkosti?
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zásuvky

hlas při

Umístění na stůl nebo
připevnění na zeď

Znovu zapojte síťový kabel do

Není slyšet

236×130×18 mm

Doba nabíjení

Standby

kabel do USB zdířky

AC?

záznam bliká
Velikost

zapojen do USB zířky?

50/60Hz

7”TFT 800×480

Nabijte Li-on baterii
Znovu správně zapojte síťový

správným příkonem 100-240V

3.5”TFT 320×240

„ON“

Zda je síťový kabel správně

Vstup：AC 100-240V

Výstup：DC 5V/1A

Zapněte vzpínač do polohy

Umístěte vnitřní monitor
dostatečně daleko od přístrojů
s magnetickým polem.
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