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 Funkcje wideodomofonu VK2M.

1. Wywo³anie.
Wci�niêcie przycisku wywo³ania w kasecie rozmównej powoduje automatyczne
w³¹czenie monitora i sygnalizacjê akustyczn¹ wywo³ania w s³uchawce monitora
(wywo³anie trwa ok. 2.s). Je¿eli s³uchawka nie zostanie podniesiona w ci¹gu
60 s. monitor zostanie wygaszony i samoczynnie przejdzie w stan czuwania.
Po podniesieniu s³uchawki mo¿na prowadziæ rozmowê przez czas
nieograniczony, monitor pozostaje aktywny przez 30s. po zakoñczeniu
rozmowy.

2. Pamiêæ obrazu
Funkcja ta umo¿liwia zapamiêtanie obrazu osoby próbuj¹cej nawi¹zaæ kontakt
z domownikami. Urz¹dzenie umo¿liwia zapamiêtanie do 12 kolejnych obrazów
osób wciskaj¹cych przycisk wywo³ania w kasecie rozmównej. W przypadku
ca³kowitego zape³nienia pamiêci najstarsze zapisy zastêpowane s¹ nowymi.
Funkcja wykorzystywana jest g³ównie pod nieobecno�æ lokatorów. Mo¿liwe
jest równie¿ zapamiêtanie obrazu rozmówcy w dowolnym momencie
prowadzenia rozmowy. Mo¿liwe jest przegl¹danie i kasowanie zapamiêtanych
obrazów w dowolnym momencie. Wraz z obrazem zapamiêtana jest data i
godzina zapisu.

3. O�wietlacz podczerwieni umo¿liwiaj¹cy obserwacjê osoby stoj¹cej przy wej�ciu
w warunkach nocnych.

4. Podgl¹d obrazu z kamery
W dowolnym momencie mo¿na aktywowaæ monitor i prowadziæ obserwacjê
z kamery znajduj¹cej siê w kasecie rozmównej, z zachowaniem funkcji ZOOM.

5. ZOOM elektroniczny
Umo¿liwia dwustopniowe powiêkszenie wybranej czê�ci obrazu. Wybór
dokonywany jest przy pomocy przycisków znajduj¹cych siê w monitorze.

6. Regulacja g³o�no�ci wywo³ania
Urz¹dzenie umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê g³o�no�ci wywo³ania do poziomu
wymaganego przez u¿ytkowników.

7. Regulacja jaskrawo�ci i kontrastu obrazu na monitorze.
8. Sterowanie o�wietleniem

Zestaw mo¿e wspó³pracowaæ z modu³em (nr. ref. 40.91) steruj¹cym
o�wietleniem na klatce schodowej lub przed wej�ciem do posesji. Za³¹czenie
odbywa siê po wci�niêciu odpowiedniego przycisu w monitorze.

9. Sterowanie elektrozaczepem blokuj¹cym wej�cie.
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  Instalacja.

Zestaw wideodomofonowy WK2M montowany jest przy u¿yciu dwu¿y³owego
przewodu, dziêki czemu mo¿e byæ montowany w miejsce zwyk³ej instalacji
dzwonkowej.
Zestaw sk³ada siê z trzech elementów: transformatora zasilaj¹cego, kasety
rozmównej i monitora. Urz¹dzenie umo¿liwia sterowanie elektrozaczepem
blokuj¹cym zabezpieczane wej�cie. Elektrozaczep nie jest do³¹czony do zestawu
i nale¿y go dobraæ do typu zabezpieczanych drzwi, uwzglêdniaj¹c równie¿
parametry elektryczne wymagane przez producenta: napiêcie pracy
12 V DC, Imax 0,5 A. Aby pod³¹czyæ zaczep na napiêcie zmienne lub wy¿szy
pobór pr¹du nale¿y zastosowaæ modu³  o numerze referencyjnym 40.92.

Pod³¹czenie elektrozaczepu z tym modu³em ilustruje rys. 1

Monitor nale¿y zamontowaæ w miejscu nie nara¿onym na bezpo�rednie dzia³anie
promieni s³onecznych (mo¿e to w  znaczny sposób pogorszyæ widoczno�æ obrazu
na monitorze), na  wysoko�ci zapewniaj¹cej ³atwe korzystanie z urz¹dzenia
wszystkim mieszkañcom lokalu. Transformator nale¿y zamontowaæ w suchym,
nie nara¿onym na osiadanie kurzu miejscu wewn¹trz budynku.
Nastêpnie nale¿y wykonaæ po³¹czenia elektryczne zgodnie ze schematem
nr. 3 (ty³ ok³adki instrukcji).
Przekrój przewodu nale¿y dobraæ w zale¿no�ci od odleg³o�ci miêdzy ³¹czonymi
urz¹dzeniami, co ilustruje poni¿sza tabelka.

40.92

1 2 6 7

3

4
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Zasilacz-monitor Monitor-kaseta rozmówna

50 m 1 mm2 0,5 mm2

100 m 1 mm2 0,75 mm2



Zestaw umo¿liwia pod³¹czenie dodatkowego dzwonka sygnalizuj¹cego wywo³anie,
mo¿e on byæ stosowany w innych pomieszczeniach lub s³u¿yæ jako dodatkowa
sygnalizacja dla osób s³abo s³ysz¹cych. Pod³¹czenie dodatkowego dzwonka jest
opcjonalne, jego brak nie wp³ywa w ¿aden sposób na dzia³anie urz¹dzenia.
Numer referencyjny dzwonka 40.50N

Monta¿ kasety rozmównej

1. Zdj¹æ metalow¹ pokrywê kasety rozmównej w sposób pokazany na rysunku.

2. W miejscu monta¿u kasety przy³o¿yæ znajduj¹cy siê w zestawie szablon,  w
taki sposób, aby napis TOP znajdowa³ siê na górze.
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3. Wywierciæ otwory wiert³em O 6    m

4. Zamocowaæ ko³ki rozporowe w taki sposób, aby wkrêty pozostawa³y wysuniête
na odleg³o�æ ok. 10...12 mm od powierzchni, na której mocowana jest kaseta
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5. Wyprowadziæ przewody po³¹czeniowe przez otwór znajduj¹cy siê poni¿ej
zacisków,  przy³o¿yæ kasetê (wraz z metalowym daszkiem) do powierzchni,
na której jest montowana, w taki sposób, aby przygotowane wcze�niej wkrêty
znalaz³y siê w otworach mocuj¹cych kasety. Ca³o�æ przesun¹æ w lewo tak,
aby wkrêty znalaz³y siê w przewê¿eniu blokuj¹c tym samym kasetê.

 6. Dokrêciæ wkrêty ko³ków rozporowych.
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7. Pod³¹czyæ przewody zgodnie ze schematem i sprawdziæ dzia³anie urz¹dzenia.

8. Dokonaæ regulacji po³o¿enia kamery tak, aby obraz na monitorze odpowiada³
wymaganiom u¿ytkowników
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9. Dokonaæ regulacji wzmocnienia w torze g³o�nika i mikrofonu kasety rozmównej
zgodnie z wymaganiami u¿ytkowników.

 10. Za³o¿yæ pokrywê.
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11. Wkrêciæ wkrêt mocuj¹cy znajduj¹cy siê pod polem z nazwiskiem lokatora

12. Wpisaæ nazwisko lokatora na za³¹czonej kartce, umie�ciæ j¹ w odpowiednim
miejscu i zabezpieczyæ przezroczyst¹  p³ytk¹.

-8-



Monta¿ wideomonitora

1.Zdj¹æ z monitora metalowy uchwyt mocuj¹cy, przy³o¿yæ w miejscu monta¿u,
wywierciæ otwory pod ko³ki rozporowe. Przymocowaæ uchwyt do �ciany.

2.Pod³¹czyæ przewody zgodnie ze schematem po³¹czeñ.
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3. Zawiesiæ monitor na uchwycie mocuj¹cym.

4. Przykrêciæ wkrêt blokuj¹cy.
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Monta¿ transformatora
Transformator przystosowany jest do monta¿u na szynie DIN. Zaleca siê
umieszczenie go w skrzynce instalacyjnej, wewn¹trz pomieszczenia w suchym
i niewidocznym (ze wzglêdów estetycznych ) miejscu.

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu.

1. Ustawianie daty i czasu
Aby ustawiæ datê i czas nale¿y aktywowaæ monitor (tak aby widoczny by³
obraz z zewnêtrznej kamery), a nastêpnie wcisn¹æ przycisk TIME w monitorze.
Widoczna na ekranie cyfra okre�laj¹ca dzieñ miesi¹ca zacznie pulsowaæ.
Wykorzystuj¹c przyciski manipulatora ZOOM (strza³ki w uk³adzie pionowym)
zmieniæ dzieñ miesi¹ca. Nastêpnie korzystaj¹c ze strza³ek w uk³adzie poziomym
przej�æ do edycji  cyfry okre�laj¹cej miesi¹c. Postêpuj¹c analogicznie zmieniæ
pozosta³e parametry. Wyj�cie z trybu edycji daty i czasu nastêpuje po kolejnym
wci�niêciu przycisku TIME.

2. Obs³uga ZOOM-u
Elektroniczny ZOOM umo¿liwia powiêkszenie wybranego fragmentu obrazu.
 Na ekranie monitora widoczna jest ramka, któr¹ mo¿na przesuwaæ przy
pomocy przycisków oznaczonych symbolami strza³ek, zgodnie z ich kierunkami.
Wybrany fragment mo¿na powiêkszyæ wciskaj¹c znajduj¹cy siê po �rodku
przycisk z napisem ZOOM. Dostêpne s¹ (cyklicznie) powiêkszenia x1, x2 i
x4. Przycisk ten umo¿liwia dwustopniowe powiêkszenie obrazu.

3. Automatyczny zapis  obrazu
Aby po wci�niêciu przycisku wywo³ania w kasecie rozmównej nast¹pi³ zapis
obrazu osoby znajduj¹cej siê przy wej�ciu nale¿y wcisn¹æ przycisk  z napisem
REC. Tryb zapisu sygnalizowany jest �wieceniem zielonej diody. Obecno�æ
zapisanych obrazów w pamiêci sygnalizowane jest �wieceniem czerwonej
diody LED
Aby wy³¹czyæ automatyczny tryb zapamiêtywania obrazów nale¿y ponownie
wcisn¹æ przycisk REC (zielona dioda LED powinna zostaæ wygaszona)

4. Manualny zapis obrazu
 Zapisu obrazu z kamery mo¿na dokonaæ w dowolnym momencie, w czasie
kiedy monitor pozostaje aktywny. W tym celu nale¿y wcisn¹æ przycisk
MAN-R na wideomonitorze.
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5.Przegl¹danie zapisanych obrazów
Przegl¹dania zdjêæ dokonuje siê po w³¹czeniu ekranu monitora odpowiednim
przyciskiem i  naci�niêciu przycisku z napisem � PLAY�.  Na ekranie zostanie
wy�wietlony pierwszy zapisany do pamiêci obraz. Wciskaj¹c przycisk PLAY
mo¿na p rzegl¹daæ kolejne obrazy, w porz¹dku, w jakim zosta³y one zapisane
do pamiêci.

6. Kasowanie zapamiêtanych obrazów
Kasowanie dotyczy wszystkich zapamiêtanych obrazów, nie mo¿na kasowaæ
obrazów selektywnie. Kasowania obrazów dokonuje siê przez wci�niêcie
przycisku oznaczonego jako CLEAR

7. Regulacja g³o�no�ci wywo³ania, jaskrawo�ci i kontrastu obrazu
Regulator g³o�no�ci  wywo³ania znajduje siê pod s³uchawk¹ wideomonitora.
Regulatory jaskrawo�ci i kontrastu znajduj¹ siê po prawej stronie monitora,
na wysoko�ci ekranu (patrz rys. 2).
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1. REC � wy³¹cznik automatycznego zapisu obrazów
2. MAN-R � przycisk rêcznego zapisu obrazów
3. PLAY � odtwarzanie obrazów zapisanych do pamiêci
4. TIME � przycisk uruchamiaj¹cy procedurê ustawiania daty i czasu
5. regulacja g³o�no�ci wywo³ania
6. CLEAR - przycisk kasowania obrazów zapisanych do pamiêci
7. czerwona dioda LED sygnalizuj¹ca obecno�æ obrazów w pamiêci
8. prze³¹cznik cykliczny powiêkszenia (x1, x2, x4)
9. przyciski s³u¿¹ce do przesuwania obszaru powiêkszenia w osi X-Y
10. zielona dioda LED sygnalizuj¹ca aktywacjê trybu automatycznego zapisu
11. regulacja jaskrawo�ci
12. regulacja kontrastu
13. przycisk uruchamiaj¹cy elektrozaczep
14. wy³¹cznik o�wietlania zewnêtrznego
15. przycisk aktywacji monitora
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Rys. 3 Schemat pod³¹czenia wideofonu
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