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NR REF. 1706/1

VIDEOMONITOR FOLIO
NR REF. 1706/1

VIDEOMONITOR

Folio posiada, płaski, 3,5 calowy kolorowy ekran LCD.
Monitory dedykowany jest wyłącznie do cyfrowego
systemu GO2 i przystosowany jest tylko do montaŜu
w wersji podtynkowej.
Wszystkie
przewody
przychodzące
z
linii
videodomofonowej podłączone są do specjalnego
złącza znajdującego się na tylnej płycie monitora.

VIDEOMONITOR FOLIO NR REF. 1706/1
INFORMACJE OGÓLNE
Elem
ent
1

Symbol

Funkcja uŜytkowa monitora

Ekran LCD 3,5”

2

Informacja o otwartych
drzwiach (tylko przy panelu
MASTER)

3

Informacja o załączonym
wyciszeniu

4

Przycisk otwarcia

5

Mikrofon

OK

Klawisze
nawigacyjne
MENU

Klawisze funkcyjne
Załączanie
wyciszania
6

Funkcja menu

/

wyłączanie



Załączanie oświetlenia na
klatce schodowej



Wywołanie
portierskiej



centrali

Podgląd obrazu z kamery



7

Wejście do MENU

Wyjście
MENU

8

Przycisk
rozmowy
słuchawki)

X

9

Wskaźnik
rozmowy

10

Wskaźnik
załączenia
automatycznego
otwierania drzwi

załączenia
(podniesienie

z

WYPOSAśENIE WEWNĘTRZNE

załączenia

2

MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90a tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13

KODY WYWOŁANIA UśYTKOWNIKÓW
Programowanie monitorów polega na nadaniu kodu
uŜytkownika, aby odpowiedni monitor mógł być
wywołany. Nie moŜna nadać takich samych kodów
uŜytkownika dla róŜnych abonentów. JeŜeli abonent
ma w mieszkaniu więcej niŜ jeden monitor i kaŜdy z
nich ma być przypisany do tego samego numeru
wywołania, to wszystkie monitory muszą mieć
ustawiony ten sam adres.
Adresy wszystkich uŜytkowników w pionie muszą być
kolejne.
Przełączniki DIP-SWITCH znajdują się na tylnej płycie
videomonitora:
KaŜdy monitor musi mieć przydzielony adres zgodnie
z ustawieniami na panelach. MoŜliwe jest ustawienie
adresów z zakresu 0 – 31:

OPIS ZACISKÓW

LINE
LINE
S+
S–
CP
CP

NR REF. 1706/1

INFORMACJE OGÓLNE

VIDEOMONITOR

VIDEOMONITOR FOLIO NR REF. 1706/1

Magistrala systemowa bez polaryzacji
Zacisk + dodatkowego dzwonka
Zacisk – dodatkowego dzwonka
Zaciski do
lokalnego

podłączenia

dzwonka

PARAMETRY TECHNICZNE

Pobór prądu przy załączonym
monitorze
Pobór prądu w stanie czuwania

450 mA
11,5 mA

Adres „0” uŜywany jest tylko w przypadku
stosowania paneli przyciskowych.

USTAWIENIA FABRYCZNE
RÓWNOLEGŁE WYWOŁANIE KILKU
VIDEOMONITORÓW

Ustawienie numerów monitorów

Adres uŜytkownika
Wewnętrzny numer odbiornika
Zakończenie linii

31
0
ON

1

2

Monitory o numerach 0 i 1 dzwonią natychmiast
wywołaniu z panela. Monitory 2 i 3 dzwonią
następnej kolejności.
Podczas wywołania tylko monitor o numerze
pokazuje obraz z kamery. Aby uzyskać podgląd
innym monitorze, naleŜy nacisnąć przycisk

http://www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl
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VIDEOMONITOR

VIDEOMONITOR FOLIO NR REF. 1706/1
INFORMACJE OGÓLNE
Przycisk aktywuje dedykowany
specjalnych nr ref. 1082/80.

FUNKCJE
ODBIERANIE WYWOŁAŃ Z PANELA
ZEWNĘTRZNEGO

funkcji

DZWONIENIE DO CENTRALI PORTIERSKIEJ

Po wprowadzeniu wywołania z panela zewnętrznego
(wprowadzenie kodu wywołania, wybór uŜytkownika z
elektronicznego spisu lokatorów lub naciśnięcie
przycisku
wywołania)
videomonitor
zadzwoni
ustawionym
wcześniej
sygnałem
wywołania.
W przypadku równoczesnego wywołania kilku
videomonitorów (max. 4 szt.), odbiorniki o nr. 0 i 1
będą dzwoniły jednocześnie a po chwili zadzwonią
odbiorniki o nr. 2 i 3. Na videomonitorze nr 1 w chwili
wywołania widoczny będzie obraz, na pozostałych
trzech odbiornikach, aby wyświetlić obraz z kamery
naleŜy nacisnąć przycisk
. Aby nawiązać
połączenie głosowe z panelem naleŜy nacisnąć
przycisk

dekoder

Funkcja ta jest aktywna tylko w przypadku połączenia
systemu GO2 z systemem Digivoice.
Wywołanie centrali portierskiej realizowane jest po
naciśnięciu przycisku
(tylko w stanie „gotowości”
systemu). MoŜliwe są dwie opcje:
•
•

SYGNALIZACJA NIEZAMKNIĘTYCH DRZWI
Otwarcie drzwi w panelu głównym sygnalizowane jest

. Naciskając podczas prowadzonej

rozmowy przycisk

moŜliwe jest otwarcie drzwi

wejściowych. Ponowne naciśnięcie przycisku
powoduje zakończenie rozmowy oraz wyłączenie
videomonitora.
WYWOŁANIA (AKTYWACJA) PANELA
GŁÓWNEGO

(opis str. 2). Sygnalizacja
świeceniem ikony nr 2
ta jest moŜliwa po podłączeniu kontaktronu do
zacisków „SP” i „GND” w panelu wywołania.
FUNKCJE MENU WYWOŁANIA
Po naciśnięciu przycisku
na płycie czołowej
videomonitora moŜliwe są dwa przypadki:

Aby aktywować funkcję autopodglądu z panela naleŜy

•

tylko opcja video (gdy fonia jest nieaktywna)

•

opcja video i audio (z aktywną fonią i wizją)

nacisnąć przycisk
, wówczas na ekranie
videomonitora widoczny będzie obraz z kamery
podłączonej do panela. Naciskając przycisk
moŜliwe jest nawiązanie komunikacji głosowej z
panelem. W systemie GO2 moŜliwe jest wywołanie
podglądu wizji tylko z panela „głównego”. Funkcja
autopodglądu jest aktywna tylko w stanie „gotowości”
systemu. Nie moŜliwości aktywowania tej funkcji, jeśli
w danym pionie aktualnie nawiązane jest połączenie
pomiędzy panelem oraz innym uŜytkownikiem

WYPOSAśENIE WEWNĘTRZNE

FUNKCJA WYCISZENIA „MUTE”
Funkcję tę załączamy lub wyłączamy przyciskiem
.Wyciszenie sygnału wywołania sygnalizowane jest
świeceniem ikony nr 3 (opis str.2) znajdującej się na
płycie czołowej odbiornika. Wówczas blokowane są
wszystkie wywołania przychodzące.

Do poruszania się menu ekranowym słuŜy przycisk

PRZYCISK FUNKCYJNY
Funkcja
momencie
4

realizowana

moŜe

być

poprzez

naciśnięcie

w

dowolnym

przycisku

.
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Naciskanie przycisku góra/dół (↑ ↓) powoduje
zmianę parametru, który chcemy zmienić. Naciskanie
przycisku lewo/prawo (←→) powoduje zmianę
ustawienia danego parametru.
(OK)
potwierdza
Naciśnięcie
przycisku
i zapisuje dokonane zmiany. Naciśnięcie przycisku

W przypadku podłączenia kilku videomonitorów
równolegle
podgląd
zarejestrowanych
filmów
dostępny jest na odbiorniku z ID=0 (na pozostałych
odbiornikach ID=1, 2, 3 nie ma moŜliwości przejrzenia
nagranych sekwencji video). Po naciśnięciu przycisku
potwierdzenia
moŜliwe są dwa przypadki:
Przypadek A: Videomonitor wyświetla logo URMET
DOMUS.

(X) lub
powoduje anulowanie dokonanych
zmian oraz wyjście z menu ekranowego i powrót do
stanu normalnej pracy.

NR REF. 1706/1

INFORMACJE OGÓLNE

VIDEOMONITOR

VIDEOMONITOR UTOPIA NR REF. 1706/1

FUNKCJE GŁÓWNEGO MENU
Wejście w tryb menu głównego moŜliwe jest tylko w
czasie „gotowości” systemu. Próba wejścia do menu
w trakcie trwania innej rozmowy sygnalizowana jest
kilkoma sygnałami dźwiękowymi, wówczas naleŜy
ponowić próbę za jakiś czas. Po naciśnięciu przycisku
na ekranie videomonitora widoczny jest obraz:

Monitor wyłączy się automatycznie w momencie,
kiedy w systemie nastąpi wywołanie innego
uŜytkownika przypisanego do tego samego pionu.
Z poziomu menu głównego dostępne są następujące
funkcje:

Świadczy to o braku zapisanych filmów w MPV dla
danego
uŜytkownika.
Monitor
wyłączy
się
automatycznie po kilku sekundach.
Przypadek B: JeŜeli magistrala systemowa nie jest
zajęta oraz są zapisane filmy w MPV, liczba
zapisanych sekwencji wideo zostanie wyświetlona na
ekranie videomonitora:

Ilość
nagranych
sekwencji
wideo
zostanie
wyświetlona na ekranie monitora przez 2 sekundy, po
czym pierwszy film zostanie odtworzony:

- Video door phone answering
service
(przeglądanie
nagrań
nieodebranych wywołań)
Intercom service
Automatic door opener setting
Setting
Change language

Symbol kasowania nagrania zostanie wyświetlony w
lewym górnym rogu ekranu:

PRZEGLĄDANIE NAGRAŃ NIEODEBRANYCH
POŁĄCZEŃ
Funkcja dostępna jest tylko, gdy w systemie pracuje
moduł pamięci sekwencji video MPV nr ref. 1082/88.

http://www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl
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MAIN MENU (GÓWNE MENU)

NR REF. 1706/1

VIDEOMONITOR UTOPIA NR REF. 1706/1
INFORMACJE OGÓLNE
AUTOMATYCZNE OTWIERANIE DRZWI
PRZYCHODZĄCYM SYGNAŁEM WYWOŁANIA

VIDEOMONITOR

Włączenie lub wyłączenie tej funkcji realizowane jest
po naciśnięciu przycisku

Aby wykasować nagranie wciśnij przycisk
( )
na monitorze. Przejdziesz do odtwarzania kolejnego
filmu. JeŜeli nie chcesz wykasować bieŜącego
nagrania, poczekaj do końca odtwarzania. Następny
film zostanie odtworzony:

Logo URMET DOMUS zostanie wyświetlone po
wykasowaniu wszystkich filmów, a videomonitor
wyłączy się automatycznie po kilku sekundach.
Wszystkie funkcje odtwarzania i kasowania są
dostępne przez 60 sekund po pierwszym naciśnięciu

WYPOSAśENIE WEWNĘTRZNE

przycisku
(
). Następnie monitor wyłączy się, a
magistrala zostanie zwolniona. Aby wyłączyć monitor
wcześniej, podnieś a następnie odłóŜ słuchawkę
videomonitora.

Cykl odtwarzania filmów rozpocznie się od
początku, jeŜeli długość wszystkich nagranych filmów
nie przekracza 60 sekund (mniej niŜ 8 filmów).
Symbol kasowania filmu będzie ciągle widoczny
informując
o
moŜliwości
natychmiastowego
wykasowania odtwarzanej sekwencji
Przez cały czas moŜliwe jest:
- zatrzymanie odtwarzania i wyjście do głównego
(ESC));
menu (naciśnięcie przycisku
- wyłączenie videomonitora (naciśnięcie przycisku
)
WYWOŁANIA INTERKOMOWE

6

MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90a tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13

NR REF. 1706/1

VIDEOMONITOR UTOPIA 1706/1
INSTALACJA

INSTALACJA

VIDEOMONITOR

FOLIO przeznaczony jest wyłącznie do montaŜu
podtynkowego przy uŜyciu obudowy podtynkowej
nr ref. 1706/60.
1) Skrócić przewody do wymaganej długości oraz
odizolować ich końcówki.
2) Wmurować puszkę podtynkową na wysokości
1,5 – 1,6 m od podłoŜa (rys.1)
3) Zdjąć z zaczepów płytę czołową videomonitora
podłączyć przewody do odpowiednich zacisków
znajdujących się na tylnej płycie videomonitora.
Umieścić monitor w puszcze, przykręcającego do
niej przy uŜyciu 4 wkrętów dostarczonych wraz z
monitorem. Zatrzasnąć ponownie płytę czołową
videomonitora (rys.2).

WYPOSAśENIE WEWNĘTRZNE

rys.1

rys.2

http://www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl
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Dyspozycja dotycząca uŜywania sprzętu elektrycznego i elektronicznego
w krajach Unii Europejskiej.
Ten symbol umieszczony na produkcie, na opakowaniu lub w instrukcji obsługi, oznacza, Ŝe urządzenie
nie powinno być wyrzucane, tak jak zwykłe odpady lecz oddawane do odpowiedniego punktu
skupu/punktu zbioru zuŜytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych działających w systemie
recyklingu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
{D.U. z 2005 r. nr 180, poz. 1494 i 1495}
Postępowanie zgodnie z powyŜszymi wskazówkami pozwala ustrzec się potencjalnych, negatywnych
konsekwencji dla środowiska i zdrowia człowieka wynikających ze złego składowania i przetwarzania zuŜytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. (WEEE).
Jeśli jest to moŜliwe proszę wyjąc z urządzenia baterie i/lub akumulatory i przekazać je do punków zbiórki zgodnie z
obowiązującymi wymaganiami. Przestrzeganie powyŜszych zasad związanych z recyklingiem zuŜytego sprzętu i materiałów
pozwala utrzymać zasoby i surowce naturalne.

DOMOFONY VIDEODOMOFONY

TELEWIZYJNE SYSTEMY DOZORU
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