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TELECALL

Ostrze¿enia dla u¿ytkownika:

� Przed rozpoczêciem u¿ytkowania urz¹dzenia nale¿y zapoznaæ siê z niniejsz¹ instrukcj¹

� Instrukcjê nale¿y przechowywaæ w bezpiecznym miejscu, poniewa¿ mo¿e byæ ona
potrzebna w przysz³o�ci (np. w celach serwisowych).

Ostrze¿enia dla instalatorów:

� Przed rozpoczêciem instalowania urz¹dzenia nale¿y zapoznaæ siê z niniejsz¹ instrukcj¹

� Po zakoñczeniu instalacji, instrukcjê nale¿y zwróciæ u¿ytkownikowi

dzwonienie

dzwonienie/obraz/mowa

mowa

dzwonienie dzwonienie

Dodatkowy g³o�nik Dodatkowy g³o�nik

Panel bramowy Monitor

Elektrozaczep

Dodatkowy g³o�nik jest opcjonalny

AUT

REV
CALL

TALK
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Zalety wideodomofonów.
Wideodomofon jest urz¹dzeniem zapewniaj¹cym wygodê i bezpieczeñstwo u¿ytkownikom lokali w których jest zainstalowany.
Umo¿liwia on prowadzenie rozmowy z osobami znajduj¹cymi siê przy wej�ciu do lokalu czy posesji z jednoczesn¹ ich
obserwacj¹ na ekranie monitora. Ponadto znajduj¹cy siê w monitorze przycisk steruj¹cy elektrozaczepem lub zamkiem
elektrycznym pozwala na zdalne odblokowanie wej�cia, przy którym znajduje siê osoba odwiedzaj¹ca.
Za pomoc¹ wideodomofonu mo¿na te¿ w dowolnym momencie obserwowaæ otoczenie wej�cia, przy którym zamontowana
jest kaseta rozmówna z kamer¹.

Czym wyró¿nia siê TELECALL ?
- W odró¿nieniu od innych urz¹dzeñ tego typu w wideodomofnie Telecall nie jest wykorzystywana s³uchawka, która przysparza

czêsto wiele k³opotów- s³uchawka po³¹czona jest z monitorem skrêcaj¹cym siê przewodem, nara¿ona jest na przypadkowe
str¹cenie, czy niew³a�ciwe od³o¿enie mog¹ce byæ przyczyn¹ wadliwego dzia³ania urz¹dzenia. Ponadto rozmowa przez
s³uchawkê wymaga trzymania jej jedn¹ rêk¹ przy uchu, co w niektórych sytuacjach mo¿e byæ niewygodne. W wideodomofnie
TELECALL wystarczy po wywo³aniu wcisn¹æ na chwilê jeden przycisk i prowadziæ rozmowê- g³os osoby odwiedzaj¹cej
dobiega z g³o�nika zamontowanego w monitorze i jest s³yszany przez wszystkie osoby znajduj¹ce siê przy monitorze.
Aby zakoñczyæ rozmowê nale¿y ponownie wcisn¹æ przycisk, lub poczekaæ, a¿ zostanie ona wy³¹czona automatycznie,
co nastêpuje po czasie oko³o 1 minuty.

- Monitor posiada ekranowe menu na którym mog¹ byæ ró¿ne informacje i komunikaty, np. Aktualna data i czas. Menu
umo¿liwia te¿ ³atw¹ konfiguracjê pracy wideodomofonu.

- Du¿e i wygodne w u¿yciu przyciski funkcyjne.
- Wbudowany uk³ad rejestruj¹cy obrazy osób, które próbowa³y siê skontaktowaæ z domownikami podczas ich nieobecno�ci.

Co bardzo istotne, obrazy te zapisywane s¹ wraz z dat¹ i godzin¹ w nieulotnej pamiêci, dziêki czemu mo¿na je bez
problemu odtworzyæ nawet w sytuacji, kiedy nast¹pi³a przerwa w dop³ywie energii elektrycznej.

Zasada dzia³ania wideodomofonu Telecall
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INSTRUKCJA U¯YTKOWNIKA

1. Informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa

� We wnêtrzu urz¹dzenia znajduj¹ siê elementy, na których wystêpuje wysokie napiêcie. Urz¹dzenia nie nale¿y otwieraæ
lub demontowaæ, poniewa¿ grozi to powstaniem po¿aru lub pora¿eniem pr¹dem elektrycznym.

� Nie nale¿y zatykaæ otworu wentylacyjnego, wsuwaæ do wnêtrza urz¹dzenia elementów metalowych, nale¿y tez chroniæ
urz¹dzenie przed upadkiem, poniewa¿ grozi to uszkodzeniem, powstaniem po¿aru lub pora¿eniem pr¹dem elektrycznym.

� Nie mo¿na dopu�ciæ do zalania wnêtrza urz¹dzenia (wod¹, napojami, itp), jak równie¿ do zamoczenia urz¹dzenia, poniewa¿
grozi to powstaniem po¿aru lub pora¿eniem pr¹dem elektrycznym.

� Na przewodzie zasilaj¹cym nie nale¿y umieszczaæ ¿adnych przedmiotów (np. mebli), poniewa¿ mo¿e to spowodowaæ
jego uszkodzenie i wyst¹pienie po¿aru lub pora¿enie pr¹dem elektrycznym.

� W czasie u¿ytkowania nie nale¿y zwijaæ przewodu  zasilaj¹cego, poniewa¿ mo¿e to spowodowaæ nadmierne wydzielanie
ciep³a, prowadz¹ce do powstania po¿aru lub stopienia przewodu.

� Urz¹dzenie nale¿y zamontoeaæ w miejscu, w którym nie bêdzie ono nara¿a³o u¿ytkowników na przypadkowe zranienie.

� Nale¿y sprawdzaæ okresowo, czy przewód zasilaj¹cy jest prawid³owo w³¹czony. Nieprawid³owe w³¹czenie mo¿e spowodowaæ
jego przegrzanie lub stopienie.

� Urz¹dzenia nie nale¿y instalowaæ w miejscach wystêpowania niskich temperatur ( np. wewn¹trz pomieszczeñ ch³odniczych),
lub naprzeciwko urz¹dzeñ wytwarzaj¹cych niskie temperatury, miejscach o niestabilnej konstrukcji, miejscach
wystêpowania drgañ lub uderzeñ. Nie zastosowanie siê do tych zaleceñ mo¿e spowodowaæ uszkodzenie urz¹dzenia.

� Nale¿y unikaæ monta¿u w miejscach wystêpowania zak³óceñ elektrycznych (np. Iskrzeñ). Nie zastosowanie siê do tych
zaleceñ mo¿e spowodowaæ wadliwe dzia³anie urz¹dzenia.

� W przypadku wystêpowania burzy, nale¿y natychmiast zaprzestaæ korzystania z urz¹dzenia. Nie zastosowanie siê do
tego zalecenia mo¿e spowodowaæ pora¿enie pr¹dem elektrycznym.

2. Informacje dotycz¹ce zasad istalacji i eksploatacji urz¹dzenia

� Monitor
� W czasie rozmowy nale¿y zachowaæ odleg³o�æ oko³o 50 cm od monitora i kasety rozmównej. W przeciwnym wypadku

g³os mo¿e byæ zniekszta³cony.

� G³o�ne d�wiêki wystêpuj¹ce wokó³ monitora lub kasety rozmównej mog¹ spowodowaæ zak³ucenia powoduj¹ce
zniekszta³cenie i przerywanie rozmowy prowadzonej za po�rednictwem urz¹dzenia.

� W czasie rozmowy miêdzy dwiema osobami znajduj¹cymi siê przy kasecie rozmównej i monitorze, w danej chwili
mówiæ powinna tylko jedna osoba. Druga osoba mo¿e rozpocz¹æ wypowied� w chwili, kiedy pierwsza przesta³a
mówiæ. W przypadku, kiedy mówi³y bêd¹ obie osoby jednocze�nie mo¿e doj�æ do przerywania i zniekszta³cenia
wypowiedzi.

� Nie nale¿y zas³aniaæ otworów g³o�nika znajduj¹cych siê w dolnej czê�ci obudowy monitora. W pobli¿u g³o�nika nie
nale¿y umieszczaæ ¿adnych przedmiotów. Mo¿e to spowodowaæ pogorszenie jako�ci d�wiêku lub przerwy w rozmowie.

� Kaseta rozmówna
� W czasie godzin nocnych dioda LED znajduj¹ca siê w wnêtrzu kasety rozmównej bêdzie o�wietlaæ osobê nzajduj¹c¹

siê  w odleg³o�ci nie wiêkszej ni¿ 50 cm. Je¿eli wymagane jest o�wietlenie wiêkszego obszaru, nale¿y zastosowaæ
osobne o�wietlenie.

� Znaczne, gwa³towne obni¿enie temperatury powietrza mo¿e spowodowaæ zaparowanie soczewki kasety rozmównej
i pogorszenie jako�ci obrazu. Nie jest to objawem uszkodzenia, w przeci¹gu krótkiego okresu czasu jako�æ obrazu
ulegnie poprawie.

� Podczas silnych mrozów soczewka kasety rozmównej mo¿e pokryæ siê szronem, a obraz mo¿e byæ zamazany.

� Pomimo tego, ¿e kaseta rozmówna jest wodoodpoprna, nie mo¿na dopu�ciæ do silnego zalania jej wod¹ (np. z wê¿a
ogrodowego). Nie nale¿y równie¿ dopu�ciæ, aby do wnêtrza urz¹dzenia przeniknê³a woda.



3. Funkcje realizowane przez wideodomofon
1) Funkcja domofonu

� Komunikacja g³osowa bez konieczno�ci anga¿owania r¹k po nawi¹zaniu po³¹czenia 7

� Odpowied� za pomoc¹ jednego przycisku, jedynie poprzez naci�niêcie przycisku rozmowy w monitorze 7

� Funkcja monitorowania obrazu i d�wiêku na obszarze wokó³ drzwi wej�ciowych z kaset¹ rozmówn¹ 9

� Funkcja ³¹czno�ci wewnêtrznej miêdzy monitorem a dodadtkowym g³o�nikiem 9

� Mo¿liwo�æ prowadzenia rozmowy miêdzy osob¹ odwiedzaj¹c¹ znajduj¹c¹ siê przy drzwiach a lokatorem 9,13

� D�wiêk dzwonka mo¿e byæ s³yszalny w miejscach odleg³ych od monitora (np. na drugim piêtrze) dziêki zainstalowaniu
dodatkowego g³o�nika. 7

2) Funkcja rejestracji obrazów

� Mo¿liwo�æ zarejestrowania do 16 obrazów odwiedzaj¹cych osób 12

� Mo¿liwo�æ podzia³u ekranu na 4 czê�ci 12

� Odtwarzanie zarejestrowanych obrazów po naci�niêciu przycisku podgl¹du 8

� Dziêki zastosowaniu pamiêci Flash zarejestrowane obrazy nie zostan¹ skasowane w przypadku zaniku napiêcia
zasilania

� Funkcja automatycznej rejestracji umo¿liwia rejestracjê obrazów odwiedzaj¹cych go�ci w czasie nieobecno�cdomowników.
Funkcja ta uruchamiana jest przyciskiem znajduj¹cym siê w monitorze 8

� Funkcja rejestracji za pomoc¹ jednego przycisku, umo¿liwiaj¹ca rejestracjê obrazu w trybie rozmowy,  lub po aktywacji
monitora przez domownika. 8

� Funkcja zegara umo¿liwiaj¹ca okre�lenie daty / godziny zapisu obrazu do pamiêci 6

� W przypadku zaniku napiêcia zasilania zegar funkcjonuje przez jedn¹ minutê.

� Funkcja selektywnego kasowania obrazów 13

3) Inne funkcje

� Zmiana konfiguracji za pomoc¹ menu wy�wietlanego na ekranie 6,10

� Mo¿liwo�æ wyboru jednego z dwóch brzmieñ dzwonka 12

� Wy�wietlanie animacji na ekranie 14

� Szeroki k¹t widzenia kamery (szeroko�æ pola widzenia � 126 cm, odleg³o�æ � 50 cm) 19

� Mechanizm umo¿liwiaj¹cy regulacjê po³o¿enia kamery w kasecie rozmównej 19

� Funkcja Sterowania elementem blokady wej�cia (wymaga odrêbnego �ród³a zasilania) 9



4. Funkcje podzespo³ów

Monitor

                              Stan pracy   Lampka
Czuwanie  Zielony �wieci
Obserwacja  Zielony �wieci
Wywo³anie z bramy Mikrofon: ON Zielony �wieci

Mikrofon: OFF Zielony miga
Rozmowa Z monitora do bramy Zielony �wieci
 Z bramy do monitora Pomarañczowy �wieci
Wywo³anie wewnêtrzne  Pomarañczowy miga
Brak zasilania Nic nie �wieci

G³o�nik

Prze³¹cznik g³o�no�ci dzwonienia

Prze³¹cznik jasno�ci obrazu

Panel bramowy wideo

Przycisk Auto

Ustawienie autonagrywania i przegl¹danie
zarejestrowanych obrazów, ustawienia w
menu

Lampka Auto

Czerwony: W pamiêci nie zosta³y
                           zapamiêtane ¿adne obrazy.
Czerwony miga: W pamiêci znajduj¹ siê
                           zapamiêtane obrazy

Przycisk podgl¹du

Przegl¹danie zarejestrowanych obrazów
oraz ustawienia w menu

Lampka podgl¹du

Zielony: Odtwarzanie 
zarejestrowanych obrazów 
(zatrzymanie obrazu) 
w czasie przegl¹dania

Przycisk nagrywania

Nagrywanie rêczne, powiêkszenie, podzia³
ekranu na 4 okna, ustawienia w menu

Lampka nagrywania

Czerwony: Odtwarzanie

Przechowywanie

Lampka rozmowy

Ekran monitora

4 calowy, typ �flat tube�

Mikrofon

Przycisk monitora

Nawi¹zanie po³¹czenia z
panelem w bramie

Przycisk wywo³ania
wewnêtrznego

Nawi¹zanie po³¹czenia z
g³o�nikiem

Przycisk blokady drzwi

Otwieranie drzwi

Przycisk rozmowy

Rozpoczêcie/zakoñczenie
rozmowy

Mikrofon

Regulacja kierunku obserwacji kamery

Przycisk wywo³ania

Kamera

G³o�nik

Za�lepka �ruby mocuj¹cej



5. Przed rozpoczêciem u¿ytkowania

WELCOME

MENU SELECT
CLOCK
CHIME TONE
TALK VOLUME
RECORDING MODE
PRESERVATION
CLEARING
MENU SELECT 2
CLOSE

AUT

REV
CALL

TALK

MAN

AUT

REV
CALL

TALK

MAN

AUT

REV
CALL

TALK

MAN

AUT

REV
CALL

TALK

MAN

1) Do³¹czyæ przewód zasilaj¹cy do gniazdka sieciowego napiêcia przemiennego

� W przeci¹gu paru sekund wy�wietlony zostanie ekran 
powitalny (WELCOME)

* nastêpnie lampka Call za�wieci 
siê w kolorze zielonym

2) Wprowadziæ aktualn¹ datê i czas
� Uaktywniæ menu

Nacisn¹æ jednocze�nie przyciski A (AUT) i V (MAN)
aby wy�wietliæ 1 pozycjê  menu
(obraz Video z kasety rozmównej nie bêdzie
wy�wietlany do momentu zakoñczenia
definiowania ustawieñ).

* Lampki AUTO, REVIEW, RECORD �wiec¹ na czerwono
LAmpka CALL �wcieci na zielono

� Ustawianie aktualnego czasu

� Znak  O  wskazuje aktywn¹ pozycjê menu, nacisn¹æ
(REV).

� wy�wietlone zostanie 9901 01 00:00

� Segmenty oznaczaj¹ce rok (99) zaczn¹ migaæ. Wprowadziæ odpowiedni¹
warto�æ pomoc¹ przycisków A i V, a nastêpnie nacisn¹æ  O

� Zaczn¹ migaæ segmenty oznaczaj¹ce miesi¹c. Wprowadziæ odpowiedni¹
warto�æ za pomoc¹ przycisków A i V, a nastêpnie nacisn¹æ O.

� Powtórzyæ te same kroki, aby ustawiæ dzieñ/godzinê/minutê.

� Po ustawieniu minut nast¹pi powrót do 1 pozycji menu.

� Aby zakoñczyæ procedurê ustawiania, przesun¹æ kursor O  na koniec
(END) i nacisn¹æ O  (REV). Przez moment s³yszalny bêdzie d�wiêk 

* AUTO, REVIEW, RECORD: zgasn¹, CALL za�wieci siê w kolorze zielonym.

� Sprawdzenie ustawieñ zegara

� Nacisn¹æ przycisk MONTOR lub TALK.

� Na ekranie wy�wietlony zostanie obraz z kasety
rozmównej. Sprawdziæ, czy aktualna data / aktualny czas
wy�wietlane s¹ w dolnej czê�ci ekranu.

* Je�li naci�niêty zostanie przycisk TALK, za�wieci siê on
w kolorze czerwonym lub pomarañczowym, poprzez g³o�nik kasety
rozmównej s³yszalny bêdzie d�wiêk z monitora.

* Je¿eli to nie nast¹pi, spróbowaæ ponownie.
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6. Korzystanie z wideodomofonu

1) Nawi¹zanie po³¹czenia

� Nacisn¹æ przycisk CALL w kasecie rozmównej aby uruchomiæ sygna³
dzwonka w monitorze. Dla potwierdzenia kaseta rozmówna równie¿ 
generuje d�wiêk dzwonka (pin pon pinpon)

� O ile w monitorze zosta³ wci�niêty przycisk �TALK� mo¿na prowadziæ 
rozmowê miêdzy osobami znajduj¹cymi siê przy kasecie rozmownej
i monitorze.

� Na ekranie pojawia siê obraz z kamery

� W momencie nadej�cia wywo³ania z kasety rozmównej,
na ekranie pojawi siê obraz z kamery, za� z dodatkowego
g³o�nika s³yszalny bêdzie sygna³ d�wiêkowy.

* Je¿eli po 30 sekundach od wygenerowania sygna³u d�wiêkowego
nie nast¹pi odpowied�, urz¹dzenie powróci do trybu czuwania.

* Czas trwania rozmowy jest ustawiony fabrycznie na oko³o 1 minutê

2) Odpowiadanie przy pomocy przycisku TALK
(funkcja �odpowied� za pomoc¹ jednego przycisku�)

� W momencie us³yszenia sygna³u d�wiêkowego nacisn¹æ przycisk TALK.
Po us³yszeniu sygna³u �pi� mo¿na przeprowadziæ rozmowê.

* Kolor lampki TALK wskazuje kierunek przeprowadzanej rozmowy w 
nastêpuj¹cy sposób: Kaseta rozmówna

- Monitor : kolor �wiecenia - 
pomarañczowy

- Monitor -Kaseta rozmówna: kolor �wiecenia - czerwony

** Czas trwania rozmowy jest ustawiony fabrycznie na oko³o 1 minutê.

3) Zakoñczenie rozmowy
� Po zakoñczeniu rozmowy, nacisn¹æ przycisk TALK,

aby powróciæ do stanu czuwania.

* Kolor lampki TALK zmieni siê na zielony.

* Nawet, je�li przycisk TALK nie zostanie naci�niêty,
ka¿da rozmowa  zostanie zakoñczona automatycznie minutê
po rozpoczêciu.



1) Zapis obrazów przy aktywnym monitorze
(Funkcja �One touch Record�)

� Aby przy aktywnym monitorze (w trybie monitorowania lub podczas 
rozmowy) rozpocz¹æ nagrywanie, nale¿y nacisn¹æ przycisk RECORD.

� Przez oko³o dwie sekundy obraz pozostanie nieruchomy, a nastêpnie
system powróci do normalnej pracy.

* W czasie nagrywania lampka RECORD bêdzie migaæ.

2) Rejestrowanie obrazów go�ci w czasie nieobecno�ci lokatorów
(Funkcja automatycznej rejestracji)

3) Przegl¹danie zarejestrowanych nagrañ
(funkcja odtwarzania)

� Aby obejrzeæ zarejestrowane obrazk, nale¿y nacisn¹æ przycisk REVIEW.
Jako pierwszy zostanie wy�wietlony obraz zapisany jako ostatni.

� Po wy�wietleniu wszystkich obrazków, urz¹dzenie przejdzie do trybu 
czuwania.

* Funkcja odtwarzania dostêpna jest nawet w trybie monitorowania, 
wówczas po zakoñczeniu przegl¹dania urz¹dzenie powróci do trybu 
monitorowania.

* Lampka REVIEW �wieci.

* Nie nale¿y rozpoczynaæ odtwarzania, je¿eli lampka RECORD �wieci 
lub miga.

1) Nawi¹zanie po³¹czenia

� Nacisn¹æ przycisk CALL w kasecie rozmównej aby uruchomiæ sygna³
dzwonka w monitorze. Dla potwierdzenia kaseta rozmówna równie¿ 
generuje d�wiêk dzwonka (pin pon pinpon)

� O ile w monitorze zosta³ wci�niêty przycisk �TALK� mo¿na prowadziæ 
rozmowê miêdzy osobami znajduj¹cymi siê przy kasecie rozmownej
i monitorze.

� Na ekranie pojawia siê obraz z kamery

� W momencie nadej�cia wywo³ania z kasety rozmównej,
na ekranie pojawi siê obraz z kamery, za� z dodatkowego
g³o�nika s³yszalny bêdzie sygna³ d�wiêkowy.

* Je¿eli po 30 sekundach od wygenerowania sygna³u d�wiêkowego
nie nast¹pi odpowied�, urz¹dzenie powróci do trybu czuwania.

* Czas trwania rozmowy jest ustawiony fabrycznie na oko³o 1 minutê

2) Odpowiadanie przy pomocy przycisku TALK
(funkcja �odpowied� za pomoc¹ jednego przycisku�)

� W momencie us³yszenia sygna³u d�wiêkowego nacisn¹æ przycisk TALK.
Po us³yszeniu sygna³u �pi� mo¿na przeprowadziæ rozmowê.

* Kolor lampki TALK wskazuje kierunek przeprowadzanej rozmowy w 
nastêpuj¹cy sposób: Kaseta rozmówna

- Monitor : kolor �wiecenia - 
pomarañczowy

- Monitor -Kaseta rozmówna: kolor �wiecenia - czerwony

** Czas trwania rozmowy jest ustawiony fabrycznie na oko³o 1 minutê.

3) Zakoñczenie rozmowy
� Po zakoñczeniu rozmowy, nacisn¹æ przycisk TALK,

aby powróciæ do stanu czuwania.

* Kolor lampki TALK zmieni siê na zielony.

* Nawet, je�li przycisk TALK nie zostanie naci�niêty,
ka¿da rozmowa  zostanie zakoñczona automatycznie minutê
po rozpoczêciu.

7. Inne zastosowania

� Aby uaktywniæ funkcjê
automatycznej rejestracji nale¿y
nacisn¹æ przycisk AUTO,
wówczas zapali siê czerwona
lampka.

 

� Je¿eli po powrocie do domu
lampka �wieci w sposób ci¹g³y,
oznacza to, ¿e w miêdzyczasie
z domofonu nie korzysta³y ¿adne
osoby.

� Nacisn¹æ przycisk AUTO,
wówczas lampka AUTO zga�nie.

� Je¿eli w czasie nieobecno�ci byli
jacy� go�cie, lampka AUTO
miga.

� Nacisn¹æ przycisk AUTO,
wy�wietlony zostanie ostatni
zarejestrowany obrazek.

� Naciskaj¹c przycisk REVIEW
mo¿na odtworzyæ w kolejno�ci
wszystkie zarejestrowane
obrazki.

� Po wy�wietleniu wszystkich
obrazków, urz¹dzenie przejdzie
do trybu czuwania.
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REV
CALL

TALK

MAN

AUT

REV
CALL

TALK

MAN
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REV
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CALL

TALK
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MAN
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4) Nawi¹zanie ³¹czno�ci z kasety rozmównej do monitora

� Nacisn¹æ przycisk CALL w domofonie,
po us³yszeniu d�wiêku dzwonka mo¿na
rozpocz¹æ rozmowê z osob¹ stoj¹c¹ przy
monitorze.

* Podczas wywo³ania, odpowied� g³osowa
nie jest dostêpna.

* Lampka TALK miga w kolorze czerwonym.

5) Obserwacja otoczenia bramy
(Funkcja monitorowania)

� Aby mieæ mo¿liwo�æ monitorowania otoczenia bramy wej�ciowej i 
s³yszenia d�wiêków z jej otoczenia nale¿y nacisn¹æ przycisk MONITOR.

� Aby powróciæ do stanu czuwania nale¿y ponownie nacisn¹æ przycisk 
MONITOR.

* Przycisk TALK �wieciæ bêdzie w kolorze zielonym.

* Po 30 sekundach pracy w trybie monitorowania, monitor powróci do 
stanu czuwania.

6) Funkcja wywo³ania wewnêtrznego

� Po naci�niêciu przycisku �CALL� i sygnale d�wiêkowym �pi�, przez
5 sekund wypowiadane s³owa s¹ s³yszalne w dodatkowym
g³o�niku.

� Je¿eli przycisk zostanie przytrzymany, g³os bêdzie s³yszalny przez
1 minutê.

*Lampka CALL zmieni kolor z zielonego na pomarañczowy, ponadto
bêdzie migaæ.

* Po 1 minucie urz¹dzenie powróci do stanu czuwania.

* Funkcja ta nie jest dostêpna w nastêpuj¹cych sytuacjach:

- Je�li aktywne s¹ ró¿ne funkcje (dzwonienie, komunikacja,
monitoring, odtwarzanie lub rejestracja).

- Je¿eli funkcja wywo³añ pomiêdzy pokojami jest w danej chwili
niedostêpna, s³yszalny bêdzie ostrzegaj¹cy d�wiêk �pi�.

7) Sterowanie elementem blokady wej�cia

� Otwarcie drzwi mo¿liwe jest jedynie w momencie, gdy przytrzymywany
jest przycisk      .

* Lampka TALK: �wieci w kolorze zielonym

* Naci�niêcie przycisku          powoduje uruchomienie przeka�nika 
(30VDC/ 1A), przeka�nik zostaje uruchomiony tak d³ugo, jak d³ugo 
wci�niêty jest przycisk        .



8. Konfiguracja wideodomofonu

MENU SELECT
CLOCK
CHIME TONE
TALK VOLUME
RECORDING MODE
PRESERVATION
CLEARING
MENU SELECT 2
CLOSE

MENU SELECT 2
PERSONAL CALL
BILINGUAL
TALK TIME
ANIMATION

MENU SELECT 1
CLOSE

Zegar

Wybór tonu dzwonka

Wybór poziomu g³o�no�ci

Wybór trybu rejestracji

Zapis i wybór zarejestrowanego obrazka

Usuwanie zarejestrowanych obrazków

Wybór rozmowy

Wybór funkcji dwujêzycznej

Czas rozmowy

Wybór animacji

AUT

REV
CALL

TALK

MAN

Aby wej�æ do MENU monitora nale¿e jednocze�nie nacisn¹æ przyciski AUT i MAN

� Struktura menu

 MENU SELECT 1 CLOCK 01/01/99 0:00

CHIME TONE * SELECT CHIME 1
 SELECT CHIME 2

CONFIRM CHIME 1
CONFIRM CHIME 1
CANCEL

TALK VOLUME * VOLUME LARGE
VOLUME SMALL
CANCEL

RECORDING MODE * 16 PICTURE MODE
4 PART SPLIT
CANCEL

PRESERVATION * NO FUNCTION
FUNKTION
CANCEL

CLEARING CLEARING 1
CLEARING 2
CANCEL

MENU SELECT 2

CLOSE

 MENU SELECT 2 PERSONAL CALL * PERSONAL CALL
NO PRES. CALL
CZNCEL

BILINGUAL * JAPANESE
ENGLISH
CANCEL

TALK TIME * 1 MINUTE
3 MINUTE
CANCEL

ANIMATION * NO ANIMATION
LUCKY CHECK
FUNNY MOVEMENT
CANCEL

MENU SELECT 1

CLOSE



1) Wybór tonu dzwonka
Mo¿liwy jest wybór jednego z dwóch rodzajów tonu dzwonka.

-A01-1/4 -A01-2/4 -A01-3/4 -A01-4/4-A01-

1/4 2/4

3/4 4/4

2) Wybór poziomu g³o�no�ci mowy

4) Zapis i wybór zarejestrowanego obrazka
 Mo¿liwe jest przechowywanie do 4 zarejestrowanych obrazków.

- A 01 -

- A 01

00/00/00   0:00

MENU SELECT 1
CLOCK
CHIME TONE
TALK VOLUME
RECORDING MODE
PRESERVATION
CLEARING
MENU SELECT 2
CLOSE

PRESERVATION
NO FUNCTION
FUNCTION
CANCEL

MENU SELECT 1
CLOCK
CHIME TONE
TALK VOLUME
RECORDING MODE
PRESERVATION
CLEARING
MENU SELECT 2
CLOSE

TALK VOLUME
VOLUME LARGE
VOLUME SMALL
CANCEL

.......G³o�niej
.......Ciszej

� Przesuñ         do 16 lub 4-czê�ciowego
trybu nagrania.

� Aby zakoñczyæ ustawianie, nacisn¹æ przycisk
      , wówczas rozlegnie siê sygna³
d�wiêkowy �pi�.

*  Podzia³ ekranu na 4 czê�ci wykorzystywany
jest do rejestracji 16 obrazków zarówno
dla trybu rejestracji za pomoc¹ jednego
dotkniêcia (�One touch record�), jak i dla
trybu automatycznej rejestracji.

* Podzia³ ekranu na 4 czê�ci wykorzystywany
jest do rejestracji 4 obrazków, w odstêpie
3 sekund (jedynie dla trybu automatycznej
rejestracji), umo¿liwia to uzyskanie obrazu
twarzy go�cia. Je¿eli konieczne jest
odtworzenie obrazków, ekran zostanie
podzielony na 4 czê�ci (ca³kowita ilo�æ
zarejestrowanych obrazków wynosi 8).

* Podzia³ ekranu na cztery czê�ci nie jest
mo¿liwy w trybie �One touch record�, nawet
je�li funkcja ta zosta³a wybrana.

* Aby powiêkszyæ obraz podzielony na 4
czê�ci nale¿y nacisn¹æ przycisk       . Ka¿da
z 4 czê�ci ekranu jest kolejno powiêkszana,
w nastêpuj¹cej kolejno�ci: lewy górny,
prawy górny, lewy dolny i prawy dolny.

* Je¿eli ta funkcja zostanie wybrana,
wszystkie poprzednio zarejestrowane
obrazki s¹ usuwane. Je�li konieczne jest
ich pozostawienie, nale¿y wybraæ CANCEL.

MENU SELECT 1
CLOCK
CHIME TONE
TALK VOLUME
RECORDING MODE
PRESERVATION
CLEARING
MENU SELECT 2
CLOSE

RECORDING MODE
16 PICTURE MODE
4 PART SPLIT
CANCEL

3) Wybór trybu rejestracji

MENU SELECT 1
CLOCK
CHIME TONE
TALK VOLUME
RECORDING MODE
PRESERVATION
CLEARING
MENU SELECT 2
CLOSE

CHIME TONE
SELECT CHIME 1
SELECT CHIME 2
CONFIRM CHIME 1
CONFIRM CHIME 2
CLOSE

CHIME TONE
SELECT CHIME 1
SELECT CHIME 2
CONFIRM CHIME 1
CONFIRM CHIME 2
CLOSE



5) Usuwanie zarejestrowanych obrazków
Usuwanie niepotrzebnych obrazków

* Aby usun¹æ wszystkie zarejestrowane obrazki, za wyj¹tkiem tych zabezpieczonych opcj¹ PRESERVATION, nale¿y
wybraæ opcjê CLEARING 2.

* Aby usun¹æ wszystkie zarejestrowane obrazki, ³¹cznie z tymi, zabezpieczonymi opcj¹ PRESERVATION, nale¿y wybraæ
opcjê CLEARING 1

MENU SELECT 1
CLOCK
CHIME TONE
TALK VOLUME
RECORDING MODE
PRESERVATION
CLEARING
MENU SELECT 2
CLOSE

CLEARING
CLEARING 1
CLEARING 2
CANCEL

 6) Wybór rozmowy
Wzywanie osób stoj¹cych przy drzwiach.

MENU SELECT 1
CLOCK
CHIME TONE
TALK VOLUME
RECORDING MODE
PRESERVATION
CLEARING
MENU SELECT 2
CLOSE

PERSONAL CALL
PERSONALL CALL
NO PWES. CALL
CANCEL

MENU SELECT 2
PERSONAL CALL
BILINGUAL
TALK TIME
ANIMATION

MENU SELECT 1
CLOSE

7) Wybór funkcji dwujêzycznej
Komunikaty na ekranie mog¹ byæ wy�wietlane w jêzyku angielskim lub japoñskim. Nie jest zalecana zmiana jêzyka
na japoñski, poniewa¿ powrót do menu angielskiego mo¿e byæ trudny.

MENU SELECT 1
CLOCK
CHIME TONE
TALK VOLUME
RECORDING MODE
PRESERVATION
CLEARING
MENU SELECT 2
CLOSE

BILINGUAL
JAPANESE
ENGLISH
CANCEL

MENU SELECT 2
PERSONAL CALL
BILINGUAL
TALK TIME
ANIMATION

MENU SELECT 1
CLOSE

8) Timer czasu rozmowy
Okre�lanie czasu trwania rozmowy

MENU SELECT 1
CLOCK
CHIME TONE
TALK VOLUME
RECORDING MODE
PRESERVATION
CLEARING
MENU SELECT 2
CLOSE

TALK TIME
1 MINUTE
3 MINUTE
CANCEL

MENU SELECT 2
PERSONAL CALL
BILINGUAL
TALK TIME
ANIMATION

MENU SELECT 1
CLOSE



9. Sygnalizacja stanu pracy wideodomofonu

9) Wybór animacji
Wybieraj¹c animacjê, uzyskuje siê mo¿liwo�æ ogl¹dania ruchomych obrazków w trybie monitorowania.

MENU SELECT 1
CLOCK
CHIME TONE
TALK VOLUME
RECORDING MODE
PRESERVATION
CLEARING
MENU SELECT 2
CLOSE

ANIMATION
NO ANIMATION
LUCKY CHECK
FUNNY MOVEMENT
CANCEL

MENU SELECT 2
PERSONAL CALL
BILINGUAL
TALK TIME
ANIMATION

MENU SELECT 1
CLOSE

1) Lampki
Lampka Call ....................................................... �wieci w kolorze zielonym ................. Tryb czuwania

Miga czerwony ................................... Dzwonienie z kasety rozmównej

�wieci w kolorze pomarañczowym .... Tryb rozmowy

Lampka Auto ..................................................... �wieci w kolorze czerwonym ............. Tryb rejestracji automatycznej - brak
wizyt go�ci

Miga czerwony ................................... Tryb rejestracji automatycznej � 
by³y wizyty go�ci.

Lampka Rewiew ................................................. �wieci w kolorze czerwonym ............. Kiedy obraz odtwarzani 
(zatrzymanego obrazu) jest 
sprawdzany

Lampka Recording .............................................. �wieci w kolorze czerwonym ............. Obrazek zarejestrowany jest 
odtwarzany. (W przybli¿eniu oko³o
 2 sekund)

Miga w kolorze czerwonym ................  W czasie przenoszenia 
zarejestrowanych danych
 (Nie dozwolone jest dodawanie 

 zarejestrowanych obrazków)

2) Wskazania na ekranie
Zegar w dolnej czê�ci ekranu przy obrazie dynamicznym ....................................... Czas bie¿¹cy

Zegar w dolnej czê�ci ekranu przy obrazie nieruchomym ........................................ Czas rejestracji

Zegar w górnej czê�ci ekranu przy obrazie nieruchomym:

A  ....................................................... Ekran odtwarza automatycznie 
zarejestrowany sygna³

M ........................................................ Ekran odtwarzania sygna³u 
zarejestrowanego.

01 do 16 ............................................. Kolejno�æ rejestrowanych obrazków

3) Wykaz ustawieñ czasu rejestracji
� Naci�niêcie przycisku TALK w czasie rozmowy przez domofon .............................1 lub 3 minuty

� Nie naci�niêcie przycisku TALK w czasie rozmowy przez door phone ...................30 sekund

� Naci�niêcie przycisku MONITOR w celu podgl¹du bramy ..................................... 30 sekund

� Ustawienie MENU SELECT 1 lub 2 ........................................................................ 3 minuty

� Przegl¹d ..................................................................................................................3 minuty



INSTRUKCJA U¯YTKOWNIKA

1) Wa¿ne informacje dotycz¹ce instalacji monitora

� Chroniæ urz¹dzenie przed upadkiem, nie poddawaæ go dzia³aniu silnych si³ zewnêtrznych, poniewa¿ mo¿e
 to doprowadziæ do uszkodzenia ekranu monitora.

� Nie instalowaæ urz¹dzenia w miejscach o ekstremalnie niskich lub wysokich temperaturach, poniewa¿
mo¿e to doprowadziæ do nieprawid³owego funkcjonowania urz¹dzenia lub do jego uszkodzenia.

� Monitor zosta³ zaprojektowany do eksploatacji jedynie w pomieszczeniach zamkniêtych. Nie nale¿y go instalowaæ
poza pomieszczeniami zamkniêtymi, poniewa¿ mo¿e ulec uszkodzeniu.

Monta¿ na �cianie

1. Zainstalowaæ kasetkê na �cianie, w pozycji pionowej. Przeprowadziæ przewody sygna³owe przez otwór.

2. Z monitora zdemontowaæ metalowy wspornik, przeznaczony do monta¿u w �cianie i za pomoc¹ za³¹czonych 2 �rub
(M4x30) przykrêciæ go w kasetce.

3. Po pod³¹czeniu przewodów sygna³owych i zasilania do monitora, zainstalowaæ go w kasetce .  Umie�ciæ zaczepy w
otworach znajduj¹cych siê w tylnej czê�ci urz¹dzenia, nastêpnie wcisn¹æ urz¹dzenie na g³êboko�æ oko³o 12 mm, do
momentu zatrza�niêcia.

By zapewniæ jak najlepsze warunki u¿ytkowania, monitora powinien zostaæ zainstalowany na wysoko�ci 150 cm (�rodek
ekranu) od pod³ogi.

Uwagi:

 �  G³o�nik znajduje siê w dolnej czê�ci urz¹dzenia. Dolnej czê�ci urz¹dzenia nie nale¿y niczym przykrywaæ, nie nale¿y
równie¿ umieszczaæ tam ¿adnych przedmiotów, poniewa¿ mo¿e to spowodowaæ akustyczne sprzê¿enie zwrotne.

Wkrêty M4X30 Przewód
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Wspornik

Wzmiary otworu

150mm
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1. Instalacja monitora



2. Instalacja kasety rozmównej

� Nie nale¿y instalowaæ urz¹dzenia w miejscach wystêpowania silnych podmuchów wiatru lub w miejscach
wystêpowania silnego ha³asu, poniewa¿ mo¿e to powodowaæ przerywanie rozmowy

� Nie nale¿y instalowaæ urz¹dzenia w miejscach wystêpowania �wiat³a s³onecznego, lub silnego o�wietlenia
znajduj¹cego siê za plecami osoby stoj¹cej przed bram¹. Mo¿e to spowodowaæ pojawienie siê na obrazie
nadmiaru koloru bia³ego, bia³ych linii, lub rozmycie obrazu.

Wysoko�æ instalacji kamery i pole widzenia
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D�wignia do zmiany k¹ta widzenia
kamery.
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Standardowej wysoko�ci: 140 cm

Pole widzenia obrazu � od oko³o 104 do 176 cm Pole widzenia obrazu � od oko³o 81 do 177 cm

Ma³a wysoko�æ: 100 cm
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3. Schemat po³¹czeñ

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8

AUT

REV CALL

TALK

TDF-BEU

MAN

TDF-BEU

TDF-W

Zasilacz

M-0-16

Elektrozaczep

1  2  3  4  5  6  7  8

9mm

Z³¹cze do pod³¹czenia przewodów

D³ugo�ci przewodów
�rednica przewodu 0.65 0.9
Monitor panel bramowy 50m 100m
Monitor dodatkowy g³o�nik 50m

Zasilanie



3. Dane techniczne

Monitor TDF-BEU

Typ: Monta¿ natynkowy

Wymiary: 215.4(h) x 150(w) x 59.5(d) mm

Waga: oko³o 1.2 kg

Zasilanie: 15V DC

Dzwonek: Wywo³anie dwutonowe (2 typy)

Ekran monitora: 4 cale, technologia flat-tube

BLC: Regulacja automatyczna

Czasy: 1) Czas dzwonienia 30 sekund

2) Czas rozmowy: 1 lub 3 monuty

3) Czas podgl¹du 30 sekund

4) Wywo³anie wewnêtrzne: 5 sekund

Ilo�æ rejestrowanych obrazów:
1) 16 zdjêæ

2) 8 zdjêæ (tryb 4-cze�ciowego ekranu)

Informacje zapisu: Data/Czas

Utrata zasilania: 1) Zdjêcia zostaj¹ pamiêtane

2) Utrata ustawieñ zegara po 1 minucie

Obudowa: ABS ko�æ s³oniowa

Temperatura pracy:-5 do 40 C

Kaseta rozmówna TDF-W

Typ: Monta¿ natynkowy

Wymiary: 130(h) x 98(w) x 35.5(d) mm

Waga: oko³o 0.24 kg

Zasilanie: 10V DC

Kamera: CCD, 250.000 punktów

System: NTSC

Zasiêg kamery: 126 cm. poziomo na odleg³o�æ 50 cm.

IRIS: Automatyczna regulacja

Obudowa: Ciemny br¹z

Temperatura: -10 do 50 C
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Wy³¹czny importer

ul.  Nowa  20,  90-031 £ód�, tel. (0-42) 672 44 00, fax 672 44 45
e-mail: laskomex@laskomex.com.pl, http://www.laskomex.com.pl
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