Návod k obsluze

Ref. 740206

Bezdrátový přenosný videotelefon s pamětí

1. Představení
1. Présentation
Tento dveřní bezdrátový videotelefon s dobíjecí základnou je koncipován a navržen tak, aby vám umožnil prohlížet a
přivítat své návštěvníky bezpečně odkudkoli uvnitř vašeho domova. To vám umožní mít jedinečný a diskrétní přehled
o situaci před vašimi vstupními dveřmi. Můžete si prohlédnout návštěvníky, kteří vás zkoušeli navštívit u vás doma ve
vaší nepřítomnosti, díky vnitřní paměti s kapacitou 100 fotografií s časovým označením.
Obsah balení
Contenu
de la boîte

Venkovní
jednotka

Kryt baterie

Baterie

Přenosné
sluchátko s
monitorem
2. Vue d’ensemble
Popis
produktu: :
Vue d’ensemble

Kryt kabelů

Montážní
příslušenství

Baterie
Li-ion

Montážní
destička

Adaptér pro
venkovní
jednotku

Návod k použití

Nabíjecí
základna

Adaptér základny
(12V, 0.5A)

1 – Barevný displej
2 – Navigační tlačítka
3 – Levé funkční tlačítko
4 – Pravé funkční tlačítko
5 – Tlačítko odpovědi
6 – ON/OFF tlačítko
7 – Tlačítko pro otevření
8 – Mikrofon
9 – Reproduktor
10 – Prostor pro baterie
11 – Konektory pro nabíjení
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12 – Konektory pro nabíjení
13 – Indikátor napětí
14 – Mikrofon
15 – LED diody
16 – Video kamera
17 – Světelné čidlo
18 – Tlačítko zvonku
19 – Reproduktor
2. Pokyny k instalaci
Obecná doporučení
Před instalací nebo použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte návod k obsluze.
Před uvedením videotelefonu do provozu proveďte kompletní zapojení venkovní a vnitřní jednotky (adaptéry,
baterie …) a až poté sluchátko s monitorem zapněte.
Přestože je venkovní stanice odolná vůči povětrnostním vlivům, je doporučeno, abyste ji nevystavovali přímému
slunečnímu záření ani dešti.
Před instalací berte v úvahu následující body:
• Sluchátko má dosah 180m ve volném prostoru. Volným prostorem se rozumí prostor bez různých zábran nebo
překážek.
• Skutečný vnitřní dosah může být výrazně snížen díky technickým či environmentálním důvodům. Výběr dobrého
umístění zařízení je prvořadý. Sluchátko má v interiéru dosah přibližně 40 metrů.
• Přítomnost určitých vodivých nebo izolačních materiálů (nábytek, zrcadla, rámy a kovové stěny, elektrický kabel sítě,
atd.) v blízkosti přístroje a povaha a tloušťka překážky může výrazně ovlivnit rádiový přenos.
• Ve vzestupném pořadí je níže uveden seznam materiálů, které ovlivňují a tlumí rádiový přenos: dřevo, sádrokarton,
cihly, suť, kámen, železobeton, kovové sítě a rošty a kovové stěny.
Dřevo, omítka,
sádrokarton

Cihly, cihlová
zástavba

Železobeton,
armatury,
blízké vysílače

Kovy, plechy,
kovové sítě,
rošty a stěny

procento uvádí průměrnou míru průchodu rádiových vln
vzhledem k různým materiálům

Kromě těchto překážek může být dosah také narušen televizními a rádiovými vlnami, telefonní sítí, bezdrátovým Wi-Fi
připojením atd..
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Instalace baterie ve vnitřním sluchátku s monitorem
Vložte dodávanou Li-Ion baterii. Dbejte na dodržení správné
polarity.
Před prvním použitím umístěte sluchátko do nabíjecí
základny na dobu nejméně 5 hodin, aby došlo k
plnému nabití baterie.

Instalace baterií do venkovní jednotky
1. Vložte dvě baterie LR14 nebo typu C (součástí balení). Dbejte na
dodržení správné polarity.
2. Umístěte kryt baterie.
3. Připevněte pomocí 4 dodávaných šroubů.

Párování se sluchátkem proveďte před
připevněním krytu

Venkovní jednotku lze napájet buď pomocí baterií nebo pomocí
dodávaného síťového adaptéru.
Nikdy nepoužívejte adaptér a baterie
současně, aby nedošlo k poškození venkovní
jednotky!
Pokud používáte síťový adaptér, můžete využívat monitorovací
funkci a ovládání otevírání dveří/vrat. Podsvícení tlačítka
hovoru je trvalé.
Pokud používáte baterie, můžete využívat pouze monitorovací
funkci. Venkovní jednotka pak musí být umístěna v «úsporném»
režimu.
Viz «7 - Úsporný režim»..
Instalace vnitřní monitoru
1. Vyberte ideální polohu.
2. Připojte napájecí adaptér k nabíječce a zapojte
jej do standardní elektrické zásuvky.
Poznámka: před prvním použitím umístěte
sluchátko do nabíjecí základny na dobu nejméně 5
hodin, aby došlo k plnému nabití baterie.
Neumísťujte do blízkosti elektrických zařízení
(televizor, počítač, bezdrátový telefon, atd ...),
a udržujte mimo dosah zdrojů tepla (radiátory,
kamna, krbová kamna).

Poznámka: při umístění vnitřního sluchátka do základny zazní
zvukový signál oznamující, že je připojení v pořádku.
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Instalace venkovní jednotky

hmoždinka

montážní
destička
šroub

venkovní
jednotka

1. Vyberte ideální pozici.
Poznámka: doporučená upevňovací výška je
1.65m (dle morfologie). Použijte dodanou montážní
destičku pro označení poloh montážních otvorů,
poté vyvrtejte a vložte plastové hmoždinky, upevněte
pomocí šroubů jak je uvedeno na obrázku výše.

šroub

Pokud bude potřeba, připojte kabely napájecího AC adaptéru a kabely pro ovládání elektrického zámku dveří nebo vrat
dle schématu uvedeného v další části návodu.
2. Připevněte venkovní jednotku pomocí šroubů.
3. Elektrické připojení
Použití výstupu pro ovládání elektrického zámku dvěří nebo vrat je možné pouze
tehdy, pokud používáte síťový adaptér pro napájení venkovní jednotky.
Ovládání otevírání brány
- jak je uvedeno na obrázku níže, připojte na venkovní jednotku 12V-1A adaptér (součástí dodávky) ke svorkám 1 a 2
- vrata jsou připojena na svorky 4 a 5 (svorka COM a svorka NO)

Červená

Brána / vrata

Venkovní jednotka

Adaptér 12V - 1A
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Ovládání elektrického zámku dveří
- jak je uvedeno na obrázku níže, připojte na venkovní jednotku 12V-1A adaptér (součástí dodávky) ke svorkám 1 a 2
- vytvořte můstek mezi svorkami 1 a 4 (svorka DC9-12V a svorka COM)
- elektrický zámek připojte na svorky 2 a 5 (svorka GND a svorka NO)

Červená

Můstek

Elektrický zámek max. 0,8A
Adaptér 12V - 1A

Venkovní jednotka

4. Instrukce pro používání
Uvedení do provozu
- Zapnutí vnitřního monitoru
Stiskněte a podržte tlačítko
, dokud nedojde k osvětlení displeje sluchátka.
Po několika sekundách se hlavní obrazovka.
- Zapnutí vnitřního monitoru
Stiskněte a podržte tlačítko

, dokud nedojde k vypnutí displeje sluchátka.

- Pohotovostní režim vnitřního monitoru
Pokud jste v aktivním režimu a po dobu 20 sekund nedojde ke stisku jakéhokoliv tlačítka, případně nedojde k žádné
akci, sluchátko přejde do pohotovostního režimu. Stiskem jakéhokoliv tlačítka pohotovostní režim ukončíte.
Párování
1. Na zadní straně venkovní jednotky stiskněte a podržte tlačítko pro
párování, dokud neuslyšíte «pípnutí» a tím dojde i k rozsvícení předního
tlačítka volání.
pod «Menu» na sluchátku. Poté můžete
2. Stiskněte tlačítko
procházet různé možnosti konfigurace.
Poznámka: Párování je to možné pouze tehdy, pokud není aktivován
pohotovostní režim.
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Tlačítko párování

3. Pomocí tlačítka
nebo
, přejděte v «Menu» na nabídku «Register». Potvrďte stiskem tlačítka
nabídkou «Select».
4. Pomocí tlačítka
nebo
, vyberte umístění N°1 nebo N°2 podle potřeby a stiskněte tlačítko
» pro zahájení párování.
zobrazením «

pod
pod

Na vaší obrazovce uvidíte:
- během párování uvidíte lištu s ukazatelem průběhu připojování
- v případě, že uslyšíte «pípnutí» a obrazovka se vrátí do hlavního menu, proces
párování proběhl úspěšně
Poznámka: Párování může trvat až 60 sekund.
!!! Pokud během párování uslyšíte dvě «pípnutí», znamená to, že proces
párování proběhl neúspěšně.
1. Vypněte monitor a vyjměte baterie z venkovní jednotky.
2. Znovu zapněte monitor a vložte baterie do venkovní jednotky.
3. Opakujte postup od začátku.

Přijetí hovoru
Když návštěvník přijde a stiskne tlačítko volání, rozezní se vyzvánění a zobrazí se obraz z kamery. Bude pořízena
fotografie návštěvníka a uložena v interní paměti monitoru.
Stiskněte tlačítko sluchátka
pro navázání komunikace s příchozím návštěvníkem.
.
Pro ukončení hovoru nebo odmítnutí hovoru stiskněte tlačítko
Pokud nikdo nezvedne sluchátko, vypne se po 20 sekundách monitor a dojde k ukončení hovoru.
Během hovoru máte možnost, pokud bylo dříve provedeno zapojení elektrického zámku (viz Ovládání otevírání brány
nebo elektrického zámku dveří), otevřít svojí automatickou bránu nebo elektrický zámek dveří.
Během hovoru můžete vyfotit, co se děje před Vašimi dveřmi, stisknutím tlačítka

umístěného pod ikonou

.

Otevření elektrického zámku dveří nebo vrat
Použití výstupu pro ovládání elektrického zámku dvěří nebo vrat je možné pouze
tehdy, pokud používáte síťový adaptér pro napájení venkovní jednotky.
Během hovoru stiskněte tlačítko
zámku po dobu 5 sekund.

na sluchátku. Tím se začne otevírat brána nebo umožníte odemknutí elektrického

Nastavení hlasitosti
Když se zobrazí hlavní obrazovka vašeho sluchátka, stiskněte tlačítko
hlasitosti.
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pro zvýšení nebo tlačítko

pro snížení

Nastavení jasu
Když se zobrazí hlavní obrazovka vašeho sluchátka, stiskněte tlačítko
úrovně jasu.

pro zvýšení nebo tlačítko

pro snížení

Alarm
Když se někdo pokusí neoprávněně rozebrat venkovní jednotku a pokud je vyjmuta z montážního držáku, spustí se
poplach na venkovní jednotce a na sluchátku.
Stiskem tlačítka
nebo
na sluchátku deaktivujete alarm.
Pokud nedojde k žádné akci, alarm bude znít 5 minut.
5. Instrukce pro konfiguraci monitoru
Stiskněte tlačítko
Stiskněte tlačítko

pod «Menu» pro vstup do možností konfigurace.
nebo
a vyberte možnost konfigurace.

Po stisknutí tlačítka
pod « Select » vyberete nebo potvrdíte volbu výběru.
Můžete se vrátit stisknutím tlačítka
pod «Back».
- Na displeji se zobrazí možnosti v tomto pořadí:

• Volume/Hlasitost
Nastavení hlasitosti. Stisknutím tlačítka
rozsahu od 1 do 9.
• Luminosité/Jas
Nastavení úrovně jasu. Stisknutím tlačítka
provádí v rozsahu od 1 do 9.

nebo

umožníte změnu nastavení hlasitosti. Nastavení se provádí v

nebo

umožníte změnu nastavení úrovně jasu. Nastavení se

• Tonalité/Tóny klávesnice
Nastavení tónu klávesnice. Pomocí tlačítek
a
vyberte možnost «ON». Při každém stisku tlačítek se ozve tón.
Vypnutí této funkce provedete zvolením hodnoty «OFF».
• Sonnerie/Vyzvánění
Nastavení vyzvánění. Stisknutím tlačítka
nebo
volbu stisknutím tlačítka
pod «Select».

vyberte možnost « RT 1 », « RT 2 » nebo « RT 3 ». Potvrďte
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• Conf photo/pořízení fotografie
Aktivace/deaktivace automatického pořízení fotografie. Použijte tlačítka
nebo
pořízení fotografie, když návštěvník stiskne tlačítko volání na venkovní jednotce.
Vyberte «OFF» pro deaktivaci této funkce.

, vyberte «ON» pro automatické

• Photos/Fotografie
Prohlížení / mazání uložených fotografií:
1. Stiskněte tlačítka
a
pro navigaci a zobrazení různých obrázků.
pod «
». Zobrazí se potvrzující zpráva.
Chcete-li odstranit aktuálně zobrazený snímek, stiskněte tlačítko
pod «
» nebo zrušte tlačítkem
pod « X ».
2. Potvrďte stisknutím tlačítka
Fotografie jsou s časovým údajem ukládány do interní paměti monitoru.
Kapacita úložiště je 100 fotografií. Pokud počet uložených fotografií dosáhne kapacity úložiště, nově pořízené
fotografie budou přepisovat nejstarší.
• Date et heure/Datum a čas
Nastavte datum a čas na monitoru. Pomocí navigačních tlačítek
minuty, rok, měsíc, den.
Stisknutím tlačítka
nebo
změníte Váš výběr.
• Conf portail/Nastavení venkovní jednotky
Nastavení venkovní jednotky a otevírání zámku nebo vrat.
nebo
a vyberte. Pomocí tlačítek
Použijte tlačítka

nebo

nebo

zvýrazněte svou volbu v pořadí: hodiny,

můžete změnit Vaší volbu.

- Volume/Hlasitost = úroveň hlasitosti venkovní jednotky. Nastavení se provádí v rozsahu od 1 do 9.
- Temps de son./Délka vyzvánění = nastavení délky vyzvánění venkovní jednotky po stisku tlačítka volání. Nastavení
se provádí v rozsahu 0 až 15 sekund.
- Temps d’ouv du portail/Čas otevření = doba otevírání elektrického zámku dveří nebo vstupní brány. Nastavení se
provádí v rozsahu 1s až 9s.
• Langue/Jazyk
Nastavení jazyka displeje. Stisknutím tlačítka
• Fond d’écran/Tapeta monitoru
Umožňuje výběr tapety. Stisknutím tlačítka

Style 1			

nebo
nebo

,

nebo

zvolte požadovaný jazyk.

vyberte požadovanou tapetu.

Style 2			
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Style 3

• Inscript/Register
Umožňuje napárovat nebo odpárovat venkovní jednotku.
Pro spárování zařízení se vraťte na stranu 6 - odstavec 4 - Instrukce pro používání - Párování.
Pro odpárování zařízení:
a. Stiskněte tlačítko
pod «Menu» na sluchátku. Poté můžete procházet různé
možnosti konfigurace.
b. Pomocí tlačítka
stiskem tlačítka
c. Pomocí tlačítka
a stiskněte tlačítko

nebo
pod «Select».

přejděte na nabídku «Register». Potvrďte

nebo
vyberte umístění N°1 nebo N°2 podle potřeby
nebo «
» pro vymazání zařízení.
pod «

d. Zobrazí se potvrzující zpráva. Potvrďte zmáčknutím tlačítka

».

• Version/Verze
Zobrazuje číslo verze zařízení.
• Par. par défaut/Výchozí nastavení
nebo
Obnoví výchozí nastavení. Stiskněte tlačítko
pod «Select».
výběru. Potvrďte stiskem tlačítka

a poté vyberte «Oui /Ano» nebo «Non/Ne» dle vlastního

Upozornění: všechna nastavení se vrátí na své původní hodnoty kromě data a času.
6. Úsporný režim
Na zadní straně venkovní jednotky stiskněte a podržte tlačítko pro párování,
dokud neuslyšíte «pípnutí». Tímto také dojde k rozsvícení předního tlačítka
hovoru.
Uvolněte jej a poté znovu stiskněte a podržte. Postupně zazní 3. «pípnutí»
, postupně každé s jiným tónem. Venkovní jednotka se poté přepne do
«úsporného» režimu.

7. Specifikace
Monitor
• Barevný LCD displej 2,4 palce, cca. 6 cm (úhlopříčka).
• Vnitřní paměť: 100 snímků (ve formátu JPEG).
• Rozlišení obrazovky: 320 x 240 (RGB)
• Rádiová frekvence spojení: 2.4GHz – 2.4835GHz
• Napájení: baterie Li-Ion BL-5C 3.7V, 1100mA
• Síťový adaptér: 230VAC 50Hz - 12VDC 0.5A (součástí balení)
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Tlačítko párování

• Provozní teplota: -10°C až +55°C
• Relativní vlhkost: 20% ~ 90%
• Rozměry sluchátka: 170 x 50 x 20 mm
• Rozměry základny: 30 x 123 x 119 mm
Venkovní jednotka
• Typ senzoru: CMOS barevný
• Zorný úhel: přibližně 120°
• Noční vidění: 6x LED
• Rádiová frekvence spojení: 2.4GHz – 2.4835GHz
• Napájení: 3V - 2 baterie LR14 nebo typu C (součástí balení) nebo
napájecí transformátor: 230VAC 50Hz - 12VDC 1A (součástí balení)
• Provozní teplota: -20°C až +55°C
• Rozměry: 85 x 160 x 54 mm
8. Recyklace

Vaše zařízení je sestaveno a vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat nebo
znovu využít.
Jestliže je na výrobku nebo jeho obalu zobrazena tato přeškrtnutá pojízdná popelnice, znamená to, že tento výrobek
podléhá Směrnici CE 2002/96/CE.
O způsobu třídění odpadů, zvláště elektronických a elektrických zařízení, se informujte v místě svého bydliště.
Dodržujte platné předpisy a nevyhazujte stará zařízení do popelnice. Třídění odpadů přispívá k ochraně životního
prostředí a lidského zdraví.
Baterie se nesmí vyhazovat do popelnice určené pro domovní odpad. Odvezte je do sběrného dvora.
9. Naše poslání - Váš snadnější život
Francouzští průkopníci domácí automatizace věnují pozornost lidem, jejich pohodlí a bezpečnosti každodenního života.
Navrhujeme, vyrábíme a prodáváme produkty, které jsou jednoduché, užitečné a zábavné. Usnadnění a zlepšení
Vašeho života jsou zárukou pro Vaši pohodu a spokojenost.
10. V případě problému
V případě jakéhokoliv problému, nejasnosti nebo dotazu neváhejte kontaktovat našeho servisního technika na tel. čísle
+420 777 30 20 60. Kontaktovat nás můžete také mailem na adrese info@mataczech.cz
Dodavatel:
M.A.T.A. Czech s.r.o.
Radlická 2485/103
150 00 Praha 5
tel.: +420 251 556 893
mail: info@mataczech.cz
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