
-1-

DPM-D251TMD
DPM-D271TMD
DPM-D273TMD

Uživatelský manuál
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1. Funkce a popis

LCD obrazovka

Mikrofon

Monitor
Auto

Monitor
by Select

Intercom Intercom
by Namelist

CALL

UNLOCK

TALK/MON

IN-USE

CALL - Volání
UNLOCK - Ovládání zámku
TALK/MON - Hovořit / Monitor

Memo
Playback

Album Multi
Media

User Setup LED indikátor

Reproduktor

Ventilační otvor

Upevňovací otvory

DIP S

ON L1 Rozhraní pro připojení
L2

1 2 3  4  5 6

2. Instalace

Upevňovací otvory

1. Použij te šroubky s hmoždinkami pro uchycení na zeď.
2. Monitor pevně zavěste na držák na zdi.
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3. Komunikace

1. Pokud návštěvník stiskne tlačítko zvonku na dveřní stanici, monitor začne zvonit a na LCD se objeví obraz
z kamery dveřní stanice.

CALL

Standard
Screen

Unlock

Talk
ON/OFF

UNLOCK

TALK/MON

IN-USE

Capture

Home

2. Stiskněte „TALK/MON“ nebo ikonu  na LCD displej i , můžete pak hovořit s návštěvníkem 90 vteřin.

Opětovný stisk tlačítka ukončí spojení. Pokud nebude akceptováno vyzvánění, zvonění se automatickiy ukončií
po 30 vteřinách. Pokud je v systému zapojen více jak jeden monitor, při zvonění bude konverzacemezi všemi
monitory ukončena, zvonění z dveřní stanice má přednost.

3. Během konverzace lze tlačítkem „UNLOCK“ nebo ikonou na LCD otevřít dvěřní zámek. (pokud jsou

připojeny dva dvěřní zámky, stiskem ikony ovládáte druhý zámek)

4. Monitorování

Stisknutím tlačítka „TALK/MON“ nebo ikony  na
LCD v pohotovostním stavu zajistíte na displeji zobrazení
náhledu z kamery dvěřní stanice.

CALL

UNLOCK

Během náhledu stiskněte opakovaně „TALK/MON“

nebo ikonu na LCD pro přepnutí na náhled

externími kamerami. Opakovaný stisk přepíná
náhledy mezi kamerami nebo dvěřními stanicemi.

Camera 1 Camera 2 Camera 3 Camera 4 Monitor
Time

TALK/MON

IN-USE
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5. Funkce interní komunikace

* Interní komunikace podle seznamu

* Uživatel může z jednoho monitoru volat

druhého uživatele stiskutím ikony na LCD,

potom zvolením ikonou na LCD vyvolá seznam
monitorů v systému (seznam je generovaný
automaticky).

Vyberte jméno v seznamu, volání potvrďte ikonou

na LCD.

Stiskem tlačítka "CALL" lze vyvolat opakovaně

interní volání. Ikonou  na LCD ukončíte hovor.

* Interní komunikace pomocí zadání kódu

* Stiskněte  ikonu  na hlavní obrazovce na LCD

a stiskněte ikonu pro výběr voláním zadáním
kódu volaného monitoru. Celkem je podporováno
volání na 32 monitorů.

Dial
Number

Last Next

CALL

UNLOCK

TALK/MON

IN-USE

CALL

UNLOCK

TALK/MON

IN-USE

* Interní volání v bytové jednotce Call: Pokud instalujete více monitorů v jedné bytové jednotce,

interní komunikací se lze spojit mezi jednotlivými monitory. Pokud zahájíte interní komunikaci, na ostatních
monitorech se objeví volání, ten kdo první přijme hovor, spojí se s volajícím.

* Volání ostraze: V systému lze definovat monitor, který přísluší komunikaci a ovládání vrátnému, recepčímu

či ostraze.
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6. Tón vyzvánění

6.1 Tón vyzvánění
Lze zvolit mezi 12 druhy vyzvánění.
V pohotovostním režimu se 2x dotkněte
obrazovky, vyvolá se základní menu, potom

stiskněte na ikonu  pro vyvolání uživatelského
nastavení, zvolte položku nastavení tónů a
vyzvánění. Ikona potvrzuje výběr a ukládá

nastavení, ikona neuloží výběr a navrací se
v menu zpět.

Door Station
Call Tone

Exit&Save

Exit&Unsave

Carman

Ding Dong

Rhythm  of the rain

For Elise

Sonatine

Edelweiss

Going Home

Congratulate

Do Re Me

Happy Birthday

Jingle Bell

Telephone Ring

CALL

UNLOCK

TALK/MON

IN-USE

6.2 Hlasitost vyzvánění
Lze zvolit úroveň vyzvánění pro denní 6-18h a
noční 18-6h dobu.
V pohotovostním režimu se 2x dotkněte
obrazovky, vyvolá se základní menu, potom

stiskněte na ikonu  pro vyvolání uživatelského

nastavení, vyvolejte ikonou podmenu pro
nastavení hlasitosti, stiskem šipek nastavujete
hlasitost.

Ikona potvrzuje výběr a ukládá nastavení,

ikona  neuloží výběr a navrací se v menu zpět.

Ring Volume

Exit&Save

Exit&Unsave

7
Adjust - Adjust +

CALL

UNLOCK

TALK/MON

IN-USE

Pokud nastavíte nulovou hlasitost například pro
noční režim, nebudete zvoněním z dvěřní
stanice rušeni.

Exit&Save

Exit&Unsave

Adjust - Adjust +
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7. Nastavení času 8. Nastavení obrazu LCD
V pohotovostním režimu se 2x dotkněte
obrazovky, vyvolá se základní menu.

Během monitorování nebo hovoru s dvěřní stanicí
stiskněte ikonu  pro nastavení parametrů.

Monitor
Auto

Monitor by
Select

Intercom Intercom
by Namelist

CALL

UNLOCK

TALK/MON

IN-USE

Brightness

color

5
scene

CALL

UNLOCK

TALK/MON

IN-USE

Memo
Playback

Album Multi
Media

User Setup Adjust - Adjust +

Talk Volume

Adjust Return

Ikonou na LCD vstoupíte do dalšího

menu, ikona na LCD vyvolá podmenu
nastavení času.

Celkem lze mezi parametry: jas, kontrast,
podsvícení, hlasitost komunikace.

Camera 1 Camera 2 Camera 3 Camera 4 Monitor
Time

CALL

UNLOCK

TALK/MON

IN-USE

5

jas

Číselníkem nastavte hodnoty a potvrďte změny
v nastavení.
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9. Interní paměť a karta SD (vybrané modely)

Monitor je vybavený interní pamětí (asi 120MB), kterou lze u některých modelů rozšířit o SD kartu o
kapacitě až 16GB.

CALL

UNLOCK

TALK/MON

IN-USE

SD card

• Monitor umožňuje v režimu fotorámečku přehrávat obrázky.

• Přehrávání obrázků se probíhá v intervalu 5vteřin pro každý.

• Použijte utilitu T-views pro převod fotografií JPEG do formátu TVS pro efektivnější
zobrazení v monitoru.

• Zachycené obrázky monitorem z domovní stanice  se ukládají do interní paměti, pro každý
den bude vyhrazený další adresář. Obrázky lze z interní paměti exportovat na SD kartu.

• SD kartu lze zformátovat přímo v monitoru.

• SD kartu vkládejte pouze při nečinnosti monitoru, jinak hrozí ztráta dat na SD kartě.

• Přehrávání obrázků se automaticky přeruší při zvonění z domovní stanice.
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10.Paměť obrázků

10.1 Pořízení obrazu návštěv
Lze zvolit mezi automatickým nebo manuálním
pořizováním obrázků z návštěv pořízené dveřní stanicí.
Automaticky se pořizuje obrázek 3 vteřiny po stiknutí
zvonku na dveřní stanici.

Manuálně lze obraz získat ikonou na LCD.

DS1 00:03 Talking

Recording...

Standard
Screen

Unlock

Talk
ON/OFF

Capture

Home

CALL

UNLOCK

TALK/MON

IN-USE

10.2 Nastavení

Monitor dovoluje nastavit počet pořízených snímků pro
každou návštěvu v rozmezí 1/4/8.
V pohotovostním režimu se 2x dotkněte obrazovky, vyvolá
se základní menu a stiskněte ikonu pro vyvolání menu
multimédií, dále pak ikonu  na LCD pro nastavení
funkcí paměti obrázků.

Číselníkem navolte požadovanou hodnotu.
ikonou potvrďte volbu, ikonou se vátíte nebo

ikonou se vrátíte do základního menu, ikonou
opustíte volby a menu na LCD.

10.3 Přehrávání záznamů

Stiskněte ikonu na základní obrazovce pro vyvolání 4
obrázků záznamů návštěv, kurzorovými šipkami lze zobrazit

další záznamy , lze je všechny mazat touto

ikonou  nebo je smazat jednotlivě, dále je možné
záznam zobrazit na celou obrazovku.

Record times [ ]

Picture 1 Picture 2

Full
Screen

Page
Down

Page
UP

CALL

UNLOCK

TALK/MON

IN-USE

CALL

UNLOCK

TALK/MON

IN-USE

Picture 3 Picture 4
Delete All

Home
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11.Foto rámeček

11.1 Přehrávání
V pohotovostním režimu se 2x dotkněte obrazovky, vyvolá se základní menu a stiskněte ikonu pro

vyvolání alba k přehrávání fotografií. Přehrávat obrázky lze automaticky nebo lze mezi nimi přepínat ručně.

11.2 Přehrávání v zadaný čas

V pohotovostním režimu se 2x dotkněte obrazovky, vyvolá
se základní menu a stiskněte ikonu pro vyvolání nastavení

multimédií , další ikonou zvolte podmenu nastavení

pžehrávání fotografií z alba .

Číselníkem navolte požadovanou hodnotu.

ikonou potvrďte volbu,  ikonou se vátíte

nebo ikonou  se vrátíte do základního menu, ikonou

  opustíte volby a menu na LCD.

Album time set
min:[ ] sec:[ ]

CALL

UNLOCK

TALK/MON

IN-USE

12.Nastavení doby ovládání elektronického zámku

V podmenu „Advanced menu„ -> „Information“ (verze fw, hw, napětí…) se podrží několik vteřin tlačítko Unlock,
kde lze nastavit potřebný parametr.

13.Specifikace

● Napájení - DC 16V
● Příkon - 15mA v klidu, 400mA při aktivaci
● Obrazovka - 7“ TFT-LCD
● Rozlišení LCD - 800x480 pixelů
● Interní paměť - 120MB
● Rozměry - 155(v)×225(š)×28(h)mm


