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1. Bezpieczeñstwo u¿ytkowania i eksploatacji

- Pod³¹czenia monitora powinien dokonaæ odpowiednio przeszkolony instalator.

- Monitor pod³¹czyæ do instalacji przy wy³¹czonym zasilaniu. Zasilanie pod³¹czyæ po

upewnieniu siê, ¿e inne po³¹czenia wykonane s¹ prawid³owo.

- Monitor powinien byæ zamontowany w ³atwo dostêpnym miejscu w taki sposób, aby nie

stwarza³ utrudnienia w u¿ytkowaniu lub zagro¿enia.

- Zabronione jest pod³¹czanie monitora do instalacji innej ni¿ instalacja domofonowa

wykonana zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta.

- Rozmieszczenie gniazd po³¹czeniowych i elementów regulacyjnych pokazano na nalepce

umieszczonej na tylnej pokrywie monitora.

- Monitor nie powinien byæ nara¿ony na dzia³anie wysokiej temperatury oraz wilgoci; nale¿y

chroniæ przed zalaniem wszelkimi p³ynami.

- Nie nale¿y zakrywaæ otworów w obudowie monitora, poniewa¿ mo¿e to spowodowaæ

niew³a�ciwe dzia³anie urz¹dzenia.

- Nie nale¿y wk³adaæ ¿adnych metalowych przedmiotów w otwory znajduj¹ce siê

w obudowie monitora, poniewa¿ grozi to uszkodzeniem urz¹dzenia.

- Pod³¹czenie do zacisków monitora zasilania ze �róde³ innych, ni¿ oryginalny zasilacz jest

zabronione, poniewa¿ mo¿e to doprowadziæ do uszkodzenia monitora lub po¿aru.

- Samodzielna naprawa urz¹dzeñ wchodz¹cych w sk³ad zestawu jest zabroniona, nastêpuje

utrata gwarancji.

- Nie nale¿y przyk³adaæ ucha do otworów g³o�nika w monitorze, poniewa¿ w przypadku

pojawienia siê g³o�nej sygnalizacji akustycznej mo¿e nast¹piæ uszkodzenie s³uchu.

2. Przeznaczenie monitora

MVC-6651 to monitor g³o�nomówi¹cy, pracuj¹cy w uk³adzie DUPLEX � nie jest wymagane

wciskanie ¿adnych przycisków aby prowadziæ rozmowê. Monitor MVC-6651 dedykowany

jest do cyfrowych systemów domofonowych firmy Laskomex (CD-2501, CD-2502 i CD-

3100). Wspó³pracuje on tak¿e z panelem piêtrowym BVC-6501, który umo¿liwia po³¹czenia

audio i wideo.

Zamiennie z panelam piêtrowym BVC-6501 mo¿na stosowaæ kamerê kolorow¹

o poborze pr¹du nie przekraczaj¹cym 250mA przy napiêciu zasilaj¹cym 12V DC (CAM2).

MVC-6651 posiada mo¿liwo�æ sterowania napêdem bramowym, przez styki przeka�nikowe
Monitor mo¿na zasilaæ bezpo�rednio z indywidualnego zasilacza stabilizowanego 13,5V
DC/1A lub z rozdzielacza sygna³u wideo CVR-2, do którego pod³¹czono zasilacz centralny
15V DC/4A.

Centralny zasilacz umo¿liwia zarówno zasilenie rozdzielacza CVR-2 jak i 4 monitorów

podpiêtych do wyj�æ.

3. Korzystanie z monitora

W monitorze znajduj¹ siê cztery przyciski:

- Podgl¹d ( ) - w³¹czanie i prze³¹czanie podgl¹du z kamer, zakañczanie po³¹czenia,



przed³u¿anie czasu trwania po³¹czenia, przed³u¿anie czasu trwania podgl¹du

- Zamek ( ) - sterowanie elektrozaczepem, zmiana g³o�no�ci sygnalizacji akustycznej

monitora

- Rozmowa ( ) - odbieranie i nawi¹zywanie po³¹czeñ, za³¹czanie toru akustycznego

monitor - panel, przed³u¿anie czasu trwania po³¹czenia 6651

-Sterowanie bram¹- sterowanie napêdem bramy lub innym urz¹dzeniem elektrycznym.

U do³u monitora znajduj¹ siê trzy potencjometry s³u¿¹ce do p³ynnej regulacji  g³o�no�ci

rozmowy ( ), nasycenia barw ( ) oraz jasno�ci obrazu ( ).

Monitor MVC-6651 wyposa¿ony jest w trzy diody sygnalizacyjne.
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3.1. Po³¹czenie z panela zewnêtrznego CD-xxxx

Opisano w punkcie 4.1.

3.2. Po³¹czenie z panelem piêtrowym BVC-6501.

Aby nawi¹zaæ po³¹czenie po wywo³aniu z panelu piêtrowego nale¿y wcisn¹æ

w monitorze przycisk ROZMOWA. Mo¿na to zrobiæ w czasie dzwonienia monitora lub

bezpo�rednio po nim. Po³¹czenie mo¿na te¿ nawi¹zaæ wciskaj¹c przycisk ROZMOWA w

czasie, kiedy za³¹czony jest podgl¹d kamery z panela. U¿ytkownik mo¿e s³uchaæ co mówi

jego rozmówca oraz sam mówiæ do mikrofonu bez wciskania jakichkolwiek przycisków.

Je�li zachodzi taka potrzeba (silny ha³as na zewn¹trz) mo¿na wymusiæ za³¹czenie toru

akustycznego monitor - panel poprzez przytrzymanie klawisza ROZMOWA w momencie,

Rys. 1 Widok monitora MVC-6651
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w którym mówimy (tryb SIMPLEX).

Czas rozmowy jest limitowany do 2 minut. Ostatnie 10 sekund limitu czasowego

sygnalizowane jest szybkim miganiem diody LED2 (dla g³o�nej sygnalizacji sygna³ów

akustycznych). W przypadku �ciszonej sygnalizacji sygna³ów akustycznych miga dioda

LED1. Naci�niêcie przycisku PODGL¥D b¹d� przycisku ROZMOWA podczas migania

diody przed³u¿a czas rozmowy o jedn¹ minutê.

Nawi¹zanie po³¹czenia audio z panelem BVC sygnalizowane jest ci¹g³ym �wieceniem

diody sygnalizacyjnej LED3.

Gdy za³¹czony jest podgl¹d z kamery w panelu zewnêtrznym lub panelu piêtrowym, to

w momencie wywo³ania z drugiego �ród³a, podgl¹d obrazu prze³¹czy siê automatycznie

na to �ród³o oraz nast¹pi wywo³anie sygnalizowane odpowiednim d�wiêkiem.

Odebranie drugiej rozmowy jest mo¿liwe po prze³¹czeniu podgl¹du kamery na �ród³o, z

którego monitor jest wywo³ywany (wci�niêcie przycisku PODGL¥D), a nastêpnie wci�niêciu

przycisku ROZMOWA. Nie powoduje to zakoñczenia trwaj¹cego ju¿ po³¹czenia, tylko jego

zawieszenie.

Prze³¹czaj¹c podgl¹d pomiêdzy kamerami zmieniamy tak¿e rozmówcê (tor audio prze³¹cza

siê równocze�nie z torem video).

3.3. Sterowanie elektrozaczepem.

Elektrozaczep mo¿na uruchomiæ tylko podczas aktywnego po³¹czenia wciskaj¹c przycisk

ZAMEK.

Dotyczy systemu CD:

- Uruchomienie elektrozaczepu sygnalizowane jest chwilowym zga�niêciem diody

sygnalizacyjnej LED1 (LED2 dla sygnalizacji �ciszonej).

- Po wci�niêciu przycisku ZAMEK po³¹czenie zakoñczy siê automatycznie po kilku

sekundach.

Dotyczy panelu piêtrowego BVC-6501:

- Je¿eli w trakcie rozmowy pomiêdzy monitorem a panelem BVC6501  uruchamiany jest
elektrozaczep pod³¹czony do panela piêtrowego widoczne jest migniêcie obrazu na

ekranie monitora.

3.4.Sterowanie napêdem bramowym

Przycisk sterowania bram¹ dzia³a wy³¹cznie podczas nawi¹zanego po³¹czenia  g³osowego

z systemem po wcze�niejszym wci�niêciu przycisku ROZMOWA b¹d� w trakcie

za³¹czonego podgl¹du z kamery.
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3.5. Zakoñczenie rozmowy.

Lokator mo¿e w dowolnym momencie zakoñczyæ rozmowê, przytrzymuj¹c d³u¿ej przycisk

PODGL¥D w monitorze(ok. 1,5s). Je¿eli nawi¹zane by³y dwa po³¹czenia, to monitor

prze³¹czy siê wówczas na drugiego rozmówcê.

Dotyczy systemu CD

- Rozmowê z systemu CD mo¿e równie¿ zakoñczyæ osoba odwiedzaj¹ca wybieraj¹c z

klawiatury panela zewnêtrznego pole z symbolem C.

- Po up³ywie ustalonego limitu czasowego rozmowa zostanie zakoñczona automatycznie

przez centralê domofonow¹. Na 10 s przed zakoñczeniem rozmowy w g³o�nikach monitora

i panela zewnêtrznego systemu CD pojawi¹ siê co 1s krótkie sygna³y akustyczne.

Standardowo czas rozmowy wynosi 120s, jednak mo¿e on zostaæ zmieniony przez

instalatora.

Dotyczy panelu piêtrowego BVC-6501

- Rozmowa zostanie zakoñczona automatycznie, je¿eli up³yn¹³ jej limit czasowy ustalony

w monitorze (2 min.), a u¿ytkownik nie przed³u¿y³ go wciskaj¹c krótko przycisk PODGL¥D

lub ROZMOWA.

3.6. Podgl¹d obrazu z kamery.

Uwaga!
Warunkiem za³¹czenia podgl¹du z kamery w panelu zewnêtrznym jest w³¹czenie ci¹g³ego
sposobu zasilania kamery - parametr ustawiany przez instalatora.

W dowolnym momencie mo¿liwe jest w³¹czenie podgl¹du z kamery w panelu zewnêtrznym
systemu CD, panelu piêtrowym BVC-6501 (lub zamiennie kamery dodatkowej) poprzez
wci�niêcie przycisku PODGL¥D w monitorze.

Pierwsze naci�niêcie przycisku PODGL¥D uruchamia monitor i pokazuje obraz
z kamery  w panelu zewnêtrznym systemu CD. Podgl¹d mo¿e zostaæ za³¹czony z
opó�nieniem ok 1,5s.

Je¿eli w danym momencie jest ju¿ prowadzona rozmowa miêdzy panelem zewnêtrznym
a innym abonentem to za³¹czony zostanie podgl¹d z panela piêtrowego BVC-6501, lub
kamery dodatkowej. Je¿eli nie zosta³y one zainstalowane w systemie to obraz na monitorze
pozostanie czarny. Prowadzenie rozmowy miêdzy panelem zewnêtrznym a innym abonentem
sygnalizowane jest szybkim miganiem diody sygnalizacyjnej LED1 (LED2 dla sygnalizacji
�ciszonej). Kolejne naci�niêcia przycisku PODGL¥D pozwalaj¹ sekwencyjnie prze³¹czaæ
�ród³o obrazu - panel zewnêtrzny, panel piêtrowy

Podobnie jak w przypadku rozmowy, czas podgl¹du jest limitowany do 2 minut. Ostatnie
10 sekund limitu czasowego sygnalizowane jest szybkim miganiem diody LED1 lub LED2.
Naci�niêcie przycisku PODGL¥D podczas migania diody przed³u¿a czas podgl¹du o 60
sekund. Podgl¹d mo¿na w ka¿dej chwili wy³¹czyæ przytrzymuj¹c d³u¿ej przycisk PODGL¥D.
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3.7. Regulacja monitora.

Monitor wyposa¿ony jest w p³ynn¹ regulacjê g³o�no�ci rozmowy, nasycenia barw

i jasno�ci obrazu oraz trójstopniow¹ regulacjê sygna³ów akustycznych (wywo³anie

z panela zewnêtrznego, wywo³anie z panela piêtrowego, dzwonek do drzwi).

Aby zmieniæ g³o�no�æ rozmowy nale¿y zmieniæ po³o¿enie pokrêt³a potencjometru

u do³u monitora tak, aby osi¹gn¹æ wymagan¹ g³o�no�æ.

G³o�no�æ sygnalizacji akustycznej mo¿e byæ zmieniona tylko w przypadku, gdy nie jest

nawi¹zane ¿adne po³¹czenie oraz nie jest za³¹czony podgl¹d obrazu. W tym celu nale¿y

nacisn¹æ i przytrzymaæ przycisk ZAMEK do momentu zmiany �wiecenia diod LED1 lub

LED2 (ok. 2s). LED1 oznacza sygnalizacjê g³o�n¹, LED2 � �ciszon¹, natomiast migaj¹ca

dioda LED2 - wy³¹czon¹ (istnieje wówczas mo¿liwo�æ nawi¹zywania po³¹czeñ oraz podgl¹du

z kamer).

Kolejne d³u¿sze naci�niêcia przycisku ZAMEK powoduj¹ sekwencyjn¹ zmianê g³o�no�ci

(g³o�na, cicha, wy³¹czona) oraz stanu �wiecenia diod LED1 i LED2.

Ustawiony poziom g³o�no�ci jest zapamiêtywany równie¿ po zaniku zasilania monitora.

4. Korzystanie z domofonu CD-xxxx

4.1. Nawi¹zanie po³¹czenia; prowadzenie rozmowy

Dotykaj¹c pól oznaczonych cyframi w panelu zewnêtrznym wybraæ numer lokalu. Numer

ten powinien pojawiæ siê na wy�wietlaczu. Czas pomiêdzy wprowadzeniem kolejnych cyfr

wybieranego numeru nie powinien przekroczyæ 3s. Po up³ywie tego czasu system CD

rozpocznie nawi¹zywanie po³¹czenia z numerem widocznym na wy�wietlaczu.

Je�li podczas wybierania numeru wyst¹pi³ b³¹d, nale¿y skasowaæ b³êdny numer dotykaj¹c

pola �C� i wprowadziæ poprawn¹ warto�æ.

Pojawienie siê na wy�wietlaczu komunikatu OFF po wybraniu numeru oznacza, ¿e numer

ten nie jest obs³ugiwany przez centralê.

Z klawiatury mo¿na wybieraæ numery nie wiêksze ni¿ 999 (dla CD-2100 i CD-2500) oraz

9998 dla CD-2501, CD-2502, CD-3000 oraz CD-3100.

Wybranie z klawiatury numeru lokalu  powoduje pojawienie siê w monitorze w danym lokalu

sygna³u wywo³ania trwaj¹cego standardowo 30 sekund oraz obrazu z kamery umieszczonej

w panelu zewnêtrznym systemu CD. Kolejne 30 sekund monitor oczekuje na odebranie

po³¹czenia, po czym po³¹czenie zostaje przerwane. Je¿eli do tego czasu wci�niêty zostanie

w monitorze przycisk ROZMOWA (patrz rys.1), spowoduje to zestawienie po³¹czenia

umo¿liwiaj¹c prowadzenie rozmowy, podgl¹d z kamery oraz sterowanie elektrozaczepem

za pomoc¹ przycisku ZAMEK.

Czas trwania rozmowy jest ustalony w monitorze na 120s. Jego ostatnie 10 sekund

sygnalizowane jest szybkim miganiem diody. Naci�niêcie przycisku PODGL¥D b¹d�

przycisku ROZMOWA podczas migania diody przed³u¿a czas rozmowy

o jedn¹ minutê. Rozmowa zostanie zakoñczona je¿eli ca³kowity czas rozmowy bêdzie
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d³u¿szy ni¿ ustawiony w systemie CD. Standardowo jest ustawiony na 120s, maksymalnie

na 255s.

Monitor jest w stanie nawi¹zanego po³¹czenia, co sygnalizowane jest jednoczesnym

�wieceniem diod LED1 i LED2.

U¿ytkownik mo¿e s³uchaæ co mówi jego rozmówca oraz sam mówiæ do mikrofonu bez

wciskania jakichkolwiek przycisków.

W przypadku kiedy poziom zak³óceñ akustycznych (ha³asu) z  panela zewnêtrznego jest

zbyt du¿y,  rozmowa z monitora do panela zostanie zablokowana. Aby j¹ aktywowaæ nale¿y

wcisn¹æ  przycisk ROZMOWA na czas kiedy mówimy.

Funkcja �Szybkie wej�cie� (dostêpna w systemach CD-2502 i CD-3100)

Funkcja dostêpna jest wy³¹cznie w systemie CD w uk³adzie z wej�ciem g³ównym

i wej�ciami podrzêdnymi. Po nawi¹zaniu po³¹czenia przez osobê odwiedzaj¹c¹ przy

wej�ciu g³ównym lokator zwalnia elektrozaczep u¿ywaj¹c przycisku ZAMEK,

a nastepnie wciska przycisk ROZMOWA - w g³o�niku pojawi¹ siê krótkie d�wiêki

o narastaj¹cych tonach sygnalizuj¹ce aktywowanie funkcji szybkiego wej�cia.

Uwaga: Ponowne wci�niêcia przycisku ROZMOWA spowoduj¹ sekwencyjne zmiany

wy³¹czania i w³¹czania funkcji.

Osoba odwiedzaj¹ca podchodzi nastêpnie do wej�cia podrzêdnego prowadz¹cego do

lokalu, w którym aktywowano funkcjê i wybiera jego numer. Elektrozaczep zostaje zwolniony

automatycznie (co jest sygnalizowane w monitorze seri¹ krótkich d�wiêków oraz za³¹czeniem

podgl¹du z kamery wej�cia podrzêdnego) bez konieczno�ci ponownego nawi¹zywania

po³¹czenia z lokalem.

5. Funkcja dzwonka

W monitorze znajduje siê generator, który mo¿e pe³niæ rolê dzwonka do drzwi.

Generator ten uruchamiany jest przyciskiem dzwonkowym pod³¹czonym do odpowiednich

zacisków w monitorze.

Wci�niêcie przycisku dzwonka powoduje wygenerowanie d�wiêku gongu. Je¿eli przycisk

dzwonka zostanie wci�niêty podczas wywo³ywania monitora, to sygna³ wywo³ania zostanie

chwilowo zast¹piony d¿wiêkiem gongu, a nastêpnie ponownie w³¹czony.

Generator sygna³ów akustycznych monitora generuje trzy rodzaje sygna³ów:

- dzwonek do drzwi

- wywo³anie z panelu piêtrowego BVC-6501

- wywo³anie z panelu zewnêtrznego, podczas nawi¹zanego po³¹czenia

z panelem piêtrowym BVC-6501

Wszystkie sygna³y s¹ automatycznie �ciszane podczas prowadzenia rozmowy.
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Produkt zosta³ oznaczony symbolem przekre�lonego kosza, zgodnie

z  europejsk¹ dyrektyw¹ 2002/96/WE o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym

i elektronicznym. Po jego zu¿yciu lub zakoñczeniu u¿ytkowania nie mo¿e

byæ umieszczony wraz z innymi, zwyk³ymi odpadami pochodz¹cymi

z gospodarstw domowych. U¿ytkownik produktu jest zobowi¹zany do

oddania go prowadz¹cym zbieranie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego

i elektronicznego, jak lokalne zbiórki, sklepy, punkty wytypowane przez

producenta oraz odpowiednie gminne jednostki zbierania odpadów.

WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE OCHRONY �RODOWISKA

Lista punktów zbierania zu¿ytego sprzêtu firmy LASKOMEX dostêpna jest na

www.laskomex.com.pl lub pod nr telefonicznym 42 671 88 68.

Opakowanie produktu nale¿y usuwaæ zgodnie z przepisami ochrony �rodowiska.

Pamiêtaj!
Selektywne przekazywanie do utylizacji zu¿ytego sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego znacznie przyczynia siê do ochrony zdrowia i ¿ycia ludzi oraz
ochrony  �rodowiska naturalnego.
Zwrot materia³ów opakowaniowych do obiegu materia³owego oszczêdza surowce
i zmniejsza  powstawanie odpadów.
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Uwaga: zacisków dzwonka (GB, B1) nie pod³¹czaæ do ¿adnej innej instalacji

     elektrycznej, zw³aszcza sieci 230V.

6. Konserwacja

- W przypadku zabrudzenia, monitor nale¿y czy�ciæ miêkk¹, wilgotn¹ szmatk¹.

- Nale¿y unikaæ zalania wod¹ lub inn¹ ciecz¹ wnêtrza monitora, poniewa¿ mo¿e to

spowodowaæ uszkodzenie urz¹dzenia.

- Nie nale¿y stosowaæ materia³ów �ciernych, mog¹cych zarysowaæ powierzchniê obudowy.

- Do czyszczenia nie nale¿y stosowaæ benzyny ani ¿adnych rozpuszczalników

i silnych detergentów, poniewa¿ mog¹ one spowodowaæ uszkodzenie lub odbarwienie

powierzchni.

7. Dane techniczne

Zasilanie:                      13,5V DC/ 1A

Przek¹tna ekranu:         7�

Stopieñ ochrony:           IP30

Temperatura pracy:       ( 5 � 40) °C

Wymiary:                       240x175x35 mm


