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VIDEOMONITOR AIKO

Nr ref. 1716/1 -/2

INSTALACJA

POLSKI

Zamontuj puszke podtynkow¹ na ¿¹danej wysokoœci.
Przymocuj ramkê do puszki podtynkowej.

Videomontior AIKO nr ref. 1716/1 -/2 zosta³ zaprojektowany specjalnie dla systemu 2Voice.
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Ustaw odpowiednio DIP-Switch’e i pod³¹cz przewody.
Po zainstalowaniu i zaprogramowaniu odbiornika, wciœnij go do obudowy.
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Wyœwietlacz
Mikrofon
Sygnalizacja funkcji MUTE (wyciszenia mikrofonu) - gdy aktywna dioda led œwieci na zielono
Sygnalizacja za³¹czonej funkcji automatycznego otwarcia drzwi - gdy aktywna dioda led œwieci na zielono
Sygnalizacja nowych wiadomoœci - zielona dioda led
Sygnalizacja otwartych drzwi - dioda czerwona
Przycisk otwarcia elektrozamka lub OK dla menu kontekstowego
Przyciski nawigacyjne
Otwarcie bramy g³ównej
Przycisk wyciszenia dzwonka
Wywo³anie portiera
Aktywacja funkcji podgl¹du
Menu
G³oœnik
W³¹czenie/Wy³¹czenie audio - przycisk X dla menu kontekstowego
Z³¹cze pod³¹czenia videomonitora do systemu
Terminator (zakoñczenie) linii.
DIP-Switch’e (do ustawienia adresu odbiornika)
- 2 zdefiniowanie iloœci odbiorników w apartamencie
- 8 zdefiniowanie u¿ytkownika (apartamentu) w pionie

Videomonitor AIKO jest przystosowany do wspó³pracy z aparatami dla osób niedos³ysz¹cych
§

OPIS ZACISKÓW
LINE IN
LINE OUT
S+
SCP

Linia przychodz¹ca
Linia wychodz¹ca
Wtórnik wywo³ania
Wtórnik wywo³ania
Dzwonek lokalny

KONFIGURACJA ODBIORNIKA
ON

ON

=

INT

=

CODE

Wszystkie videomonitory skonfigurowane s¹ nastepuj¹co (wartoœci domyœlne):
ADRES (CODE) = 127
ADRES WEW. (INT) = 0
Aby system dzia³a³ sprawnie zawsze zwracaj uwagê na odpowiednie ustawienie DIP Switch’y.

§
Tabela ustawieñ DIP Switch’y znajduje siê w katalogu technicznym systemu 2Voice.
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CODE: kod u¿ytkownika
Ustaw adres z zakresu 0 - 127, zgodnie z poni¿szymi uwagami:
• W jednej kolumnie (pionie) kody u¿ytkownika nie mog¹ siê powtórzyæ
• Je¿eli w apartamencie znajduj¹ siê odbiorniki po³¹czone równolegle, musz¹ mieæ ten sam kod u¿ytkownika
• Adresy w pionie nale¿y nadawaæ konsekwentnie.

§
Aby ustawiæ ¿¹dany adres u¿yj DIP Switch’y od 2 do 8 ( 2 - najbardziej znacz¹cy bit, 8 - najmniej znacz¹cy
bit); DIP Switch 1 musi byæ ostawiony na OFF.

CZYSZCZENIE
Videomonitor nale¿y czyœciæ delikatnie, wilgotn¹ œciereczk¹.

FUNKCJE VIDEOMONITORA
TRANSFER VIDEO

INT: kod wewnêtrzny
Ustaw kod wewnêtrzny z zakresu 0 - 3, zgodnie z ponizszymi uwagami:
• Je¿eli w apartamencie jest tylko jeden odbiornik, jego kod wewnêtrzny musi byæ ustawiony na INT = 0
• W jednym apartamencie mo¿e byæ pod³¹czone do 4 odbiorników. Muszê mieæ one identyczny kod u¿ytkownika
(CODE) ale ró¿ne kody wewnêtrzne (INT)
Kod wewnêtrzny jest u¿ywany do identyfikacji kilku odbiorników pod³¹czonych w jednym apartamencie. Umo¿liwia
to po³¹czenia interkomowe wewn¹trz jednego apartamentu.
W przypadku wywo³ania interkomowego, wywolania z panela wejœciowego czy te¿ wywo³ania za pomoc¹ dzwonka
lokalnego wszystkie odbiorniki dzwoni¹. Jednak
• po otrzymaniu wywo³ania, odbiornik INT = 0 dzwoni jako pierwszy, nastepnie dzwoni¹ kolejne odbiorniki
1,2,3
• je¿eli wywo³anie przychodzi z panela video, obraz automatycznie pojawi siê na monitorze z INT = 0
Istnieje mo¿liwoœæ odebrania po³¹czenia na innym videomonitorze przez naciœniêcie przycisku
zostanie przekierowane na ten videomonitor.

. Po³¹czenie

Kiedy nastêpuje wywo³anie odbiornik dzwoni zaprogramowanem dŸwiêkiem w zale¿noœci od Ÿród³a
z którego ono pochodzi:
• z panela g³ównego
• z panela dodatkowego
• z interkomu
• z dzwonka lokalnego
• z centrali portierskiej
Kiedy nastêpuje wywo³anie, zawsze jest mozliwoœæ otworzenia elektrozaczepu bez koniecznoœci odbiernia
po³¹czenia.
Je¿eli w apartamencie jest kilka odbiorników, dzwoni¹ one po kolei. Je¿eli przychodzi wywo³anie z panela
video, zawsze pierwszy za³¹cza siê odbiornik video, który ma ustawiony DIP Switch INT = 0. Podczas
oczekiwania na podniesienie s³uchawki (60 sek od wywo³ania), dopóki nie nast¹pi zestawienie po³aczenia,
za pomoc¹ przycisku podgl¹du
mo¿na ‘przej¹æ’ po³¹czenie
mo¿na uruchomiæ cykliczny podgl¹d kamer
Kiedy obraz jest wyœwietlany za pomoc¹ przycisku
dodatkowych.
Kiedy jest zestawione po³aczenie audio obraz z panela g³ównego bêdzie wyœwietlony tylko i wy³acznie
na odbiorniku, z którego prowadzona jest rozmowa.

USTAWIENIE ZAKOÑCZENIA LINII
Terminacja lini

ODPOWIED NA WYWO£ANIE
ON

OFF

Za pomoc¹ przycisku
u¿ytkownik ustanawia po³aczenie z urz¹dzeniem wywo³uj¹cym (panel wejœciowy),
naciœniêty przycisk zaczyna b³yskaæ, w³¹cza siê monitor. Mo¿na prowadziæ rozmowê. Po ponownym
naciœniêciu przycisku po³¹czenie zostanie zakoñczone a monitor wy³¹czony.

SYGNALIZACJA I OTWIERANIE WEJŒÆ
W videomonitorze jest zworka umo¿liwiajaca na prawid³owe zaterminowanie koñca linii. Z koñcem linii mamy
do czynienia w przypadku, jeœli z danego urz¹dzenia nie wychodz¹, ¿adne przewody do pod³¹czenia kolejnych
urz¹dzeñ. Poni¿ej pokazano jak powinny byæ prawid³owo zakoñczone liniie za pomoc¹ zworki terminuj¹cej.
Termination
ON

Termination
ON

Termination
ON

LINE OUT
LINE OUT
LINE 3

LINE IN
1083/55 LINE 1

LINE 4

LINE 2
LINE IN

4

Po wywo³aniu odbiornika lub w czasie prowadzenia rozmowy brama wejœciowa lub wjazdowa mog¹ zostaæ
otwarte za pomoc¹ odpowiednich przycisków
i
W przypadku kiedy panel wejœciowy jest wyposa¿ony w dodatkowy kontaktron, dioda led
sygnalizuje
stan otwarcia drzwi. Dioda œwieci siê ca³y czas je¿eli g³ówne wejœcie jest otwarte i b³yska je¿eli otwarte jest
wejœcie dodatkowe.

WYCISZENIE DZWONKA

Termination
OFF

LINE OUT
LINE 3

1083/55 LINE 1

LINE 4

LINE 2

Ta funkcja umo¿liwia wy³¹czenie dzwonka odbiornika. Aby go wy³¹czyæ przyciœnij przycisk
. Kiedy
funkcja jest aktywna dioda MUTE
bêdzie siê œwieci³a i odbiornik nie bêdzie sygnalizowa³ wywo³ania

WTÓRNIK WYWO£ANIA
Videomonitor posiada dodatkowe zaciski oznaczone jako (S+, S-), które s³u¿a do pod³¹czenia dodatkowego
dzwonka lub przekaŸnika. Wtórnik jest aktywowany z ka¿dym dzwonkiem wywo³ania videomonitora.

LINE IN

DS1716-001A

DS1716-001A

5

USTAWIENIA AUDIO/VIDEO PODCZAS PO£¥CZENIA
Podczas wywo³ania lub po³¹czenia mo¿na wykonaæ niektóre ustawienia videomonitora. Naciœnij przycisk MENU
powinen pojawiæ siê nastepuj¹cy obraz:

na zawn¹trz (odbiornik musi nale¿eæ do tego samego pionu!). Aby wykonaæ po³¹czenie ze spisu abonentów
• Naciœnij przycisk MENU aby wejœæ do menu g³ównego
• Wybierz ikone
i naciœnij OK.
• Za pomoc¹ strza³ek wybierz u¿ytkownika do którego chcesz zadzwoniæ
• Kiedy videomonitor zacznie nawi¹zywanie po³¹czenie wyœwietlacz zgaœnie

&
Je¿eli system bêdzie zajêty, u¿ytkownik nie bêdzie mia³ dostêpu do tego menu
Wywo³anie za pomoc¹ klawiszy szybkiego dostepu
Pierwszych oœmiu u¿ytkowników ze spisu abonentów mo¿e byæ wywo³ywanych za pomoc¹ klawiszy
szybkiego dostêpu.
U¿ytkownik 1 U¿ytkownik 2 U¿ytkownik 3 U¿ytkownik 4 To menu bêdzie widoczne na obrazie, który przychodzi z panela wejœciowego
• U¿ywaj¹c strza³ek góra / dó³ wybierz funkcjê, któr¹ chcesz ustawiæ:
( poziom g³oœnoœci dŸwiêku )
( jasnoœæ ),
( kontrast ),
( kolor ).
• Wybierz ¿¹dan¹ wartoœæ u¿ywaj¹c strza³ek lewo / prawo
• Naciœnij ( OK ) aby zatwierdziæ, ( X ) aby anulowaæ ustawienia lub MENU aby wyjœæ z menu ustawieñ.

U¿ytkownik 5 U¿ytkownik 6 Uzytkownik 7 U¿ytkownik 8 Aby nawi¹zaæ po³¹czenie interkomowe za pomoc¹ klawiszy szybkiego dostêpu. Naciœnij przycisk
a nastêpnie wybierz jeden z przycisków powy¿ej. Naciœnij ponownie przycisk
aby zakoñczyæ po³¹czenie.

DZWONEK LOKALNY
Videomonitor jest wyposa¿ony w parê zacisków (CP), które umo¿liwiaj¹ pod³acznie przycisku dzwonka.
Kiedy videomonitor otrzymuj sygna³ z przycisku dzwonka emituje wczeœniej zaprogramowany wczeœniej
przez u¿ytkownika. Je¿eli u¿ytkownik posiada w apartamencie kilka odbiorników, pod³¹cz tyko jeden
reszta bêdzie dzwoniæ, zgodnie z ustawieniem numerów wewnêtrznych - sekwencyjnie.

Je¿eli system bêdzie zajêty, videomonitor wyemituje sygna³ ostrzegawczy.
Po³¹czenie interkomowe jest mo¿liwe tylko AUDIO
&

FUNKCJONOWANIE Z APARATEM S£UCHU

PODGL¥D KAMER (AUTO-ON)
Funkcja auto-on umo¿liwia podgl¹d kamer pod³¹czonych do paneli wejœciowych. Aby zobaczyæ obraz
nale¿y przycisn¹æ przycisk
. Po chwili zostanie za³aczony obraz. Kamera wyœwietlana bêdzie t¹
która jest przypisana do panela g³ównego z ID = 0. Naciskaj¹c ponownie przycisk
przechodzimy do
kolejnej kamery, pod³¹czonej do kolejnego panela wejœciowego.

Videomonitor jest wyposa¿ony w modu³ umo¿liwiaj¹cy osobie z aparatem s³uchowym swobodn¹ rozmowê
z osob¹ przy panelu wejœciowym lub z osob¹ wywo³uj¹c¹ przez interkom. Modu³ wspó³pracuje z aparatami
wyposa¿onymi w funkcjê “T”. Maksymalna odleg³oœæ osoby od videomonitora nie mo¿e przekroczyæ 20cm.
max 20cm

Aby rozpocz¹æ komunikacjê g³osow¹ nale¿y nacisn¹æ przycisk
. Po³¹czenie zostanie nawi¹zane
z aktualnie wyœwietlanym panelem wejœciowym, ponowne naciœniêcie
, roz³¹cza po³¹czenie.
Funkcja auto-on jest niedostêpna je¿eli w pionie jest aktualnie zestawione po³¹czenie. Próba wywo³ania
funkcji zostanie odrzucona a videomonitor wygeneruje sygna³ ostrzegawczy.
Ustaw aparat
na tryb “T”

PRZYWO£ANIE PORTIERA
Ta funkcja umo¿liwi zestawienie po³¹czenia z central¹ portiersk¹. Aby przywo³aæ portiera naciœnij przycisk
Je¿eli po 10 sek nie nast¹pi po³¹czenie z central¹ poriersk¹ videomonitor za pomoc¹ przycisku
zakoñczy
po³¹czenie. W centrali portierskiej pozostanie informacja o próbie po³¹czenia.

&
Z centrala portiersk¹ mo¿liwa jest tylko komunikacja AUDIO
WYWO£ANIE INTERKOMOWE
Wywo³anie przy pomocy spisu abonentów
Urz¹dzenie umo¿liwia zapisanie danych 32 u¿ytkowników interkomowych.
Rozró¿niamy dwa typy wywo³añ interkomowych: wywo³ania w ramach tego samego apartamentu i wywo³ania
6
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MENU

WIADOMOŒCI VIDEO

Aby wejœæ do menu g³ównego nale¿y nacisn¹æ przycisk MENU. Pojawi siê obraz jak poni¿ej:

Je¿eli w systemie znajduj¹ siê wiadomoœci dla uzytkownika dioda led
• Naciœnij przycisk MENU aby wejœæ do menu g³ównego
• Wybierz ikonkê
i naciœnij OK

b³yska powoli. Aby je odebraæ:

§
Ta funkcja jest dostêpna tylko w systemie wyposa¿onym w specjalny intefejs video z pamiêci¹.
USTAWIENIA
Aby wejœæ w ustawienia, nale¿y z menu g³ównego wybraæ ikonê

.

W ka¿dej chwili urz¹dzenie mo¿na przywróciæ do stanu czuwania poprzez naciœniêcie przycisku ( X )
przez 3 sek.

§
Je¿eli w pionie jest prowadzona konwersacja, urz¹dzenie nie w³¹czy siê i wyemituje sygna³ ostrzegawczy
MENU WYWO£ANIA
Za pomoc¹ tego menu u¿ytkownik mo¿e zadzwoniæ do wczeœniej zaprogramowanego abonenta
• Naciœnij przycisk MENU aby wejœæ do menu g³ównego
• Wybierz ikonê
i naciœnij przycisk OK.
• Wybierz u¿ytkownika za pomoc¹ strza³ek
• Kiedy po³¹czenie zostanie nawi¹zane, wyœwietlacz zgaœnie

Je¿eli system bêdzie zajêty u¿ytkownik nie bêdzie móg³ wejœæ w tryb ustawieñ.
§
SPIS ABONENTÓW
Videomonitor mo¿e przechowaæ maksymalnie informacje o 32 u¿ytkownikach.

1
2
3

Dodawania u¿ytkownika do spisu
Aby dodaæ nazwê u¿ytkownika
• Za pomoc¹ przycisku MENU wejdŸ do menu g³ównego
• Wybierz ikonê
i naciœnij OK.
• Wybierz ikonê
, naciœnij OK a nastêpnie wybierz ikonê
.
• Wybierz jedno z 32 miejsc, które chcesz edytowaæ
• Nastêpnie wybierz typ wywo³ania, który chcesz przypisaæ,
dostêpne s¹ nastêpuj¹ce opcje:
– Wywo³anie wewnêtrzne
: wywo³anie wewn¹trz tego samego apartamentu

MARIO ROSSI
PAOLO BIANCHI
< >
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AUTOMATYCZNE OTWARCIE DRZWI
Funkcja ta umo¿liwia automatyczne otwarcie drzwi natychmiast po otrzymaniu wywo³ania na videomonitor
aby j¹ uaktywniæ:
• Naciœnij MENU aby wejœæ do menu g³ównego
i naciœnij OK. Kiedy funkcja jest aktywna dioda led
bêdzie siê œwieciæ.
• Wybierz ikonê

ABONENT NIEDOSTÊPNY ( funkcja niedostepna )

– Wywo³anie zewnêtrzne

: wywo³anie na zewn¹trz apartamentu ale w tej samej kolumnie

– Wywo³anie specjalne

: ¿¹danie dekodera specjalnego

• WprowadŸ nazwê, dzieki której chcesz identyfikowaæ abonenta. Za pomoc¹ strza³ek góra, dó³ wybierz
znaki - lewo, prawo przesuwaj kursor, X - skasuj znak. ZatwierdŸ nazwê przyciskiem OK.
• WprowadŸ kod abonenta, który s³u¿y do identyfikacji. Za pomoc¹ strza³ek góra, dó³ wybierz
znaki - lewo, prawo przesuwaj kursor, X - skasuj znak. ZatwierdŸ nazwê przyciskiem OK.
– dla wywo³ania wewnêtrznego - kody dostêpne s¹ od 0 do 3
– dla wywo³ania zewnêtrznego - kody dostêpne s¹ od 0 do 127
– dla wywo³ania specjalnego - kody dostêpne s¹ od 0 do 250

Funkcja ta informuje system o braku abonenta w apartamencie. Aby j¹ aktywowaæ nale¿y z videomonitora,
który ma ID = 0
• Nacisn¹æ MENU aby wejœæ do g³ównego menu
• Wybraæ ikonê
i nacisn¹æ OK. Kiedy funkcja jest aktywana dioda led
mruga powoli.

Zmiana wpisu w spisie
Aby zmieniæ uprzednio wpisany rekord
• Naciœnij MENU aby wejœæ do menu g³ównego
• Wybierz ikonê
i naciœnij OK
• Wybierz ikonê
, naciœnij OK a nastepnie wybierz
• Wybierz rekord, którego zmiany chcesz dokonaæ

8
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• Po wybraniu wpisu, który chcesz zmieniæ, postêpuj zgodnie z krokami opisanymi powy¿ej
Usuwanie rekordu ze spisu
Aby usun¹æ wpis
• Naciœnij przycisk MENU aby wejœæ do menu g³ównego
• Wybierz ikonê
i naciœnij OK
• Wybierz ikonê
, naciœnj OK a nastêpnie wybierz
• Wybierz wpis do skasowania i zatwierdŸ OK.

.

WYBÓR RODZAJU DZWONKA
Dostêpnych jest piêciu rodzajów dzwonka, ró¿ny dla wywo³ania z panela wejœciowego i dzwonka lokalnego.
• Naciœnij przycisk MENU aby wejœæ do menu g³ównego
• Wybierz ikonê
i naciœnij OK
•
•
•
•

Wybierz ikonê
i naciœnij OK
Wybierz dzwonek, który chcesz ustawiæ
(wywo³anie)
(dzwonek lokalny).
Wybór dzwonka nastêpuje poprzez nawigacjê strza³kami lewo, prawo
Po wybraniu dzwonka, zatwierdŸ OK

REGULACJA G£OŒNOŒCI
U¿ytkownik mam mo¿liwoœæ regulacji g³oœnoœci g³oœnika, dzwonka oraz przycisków.
• Naciœnij przycisk MENU aby wejœæ do menu g³ównego
• Wybierzz ikonê
i naciœnij OK
• Wybierz ikonê
i naciœnij OK
• Wybierz ikonê
aby ustawiæ g³oœnoœæ dzwonka,
aby ustawiæ g³oœnoœæ g³oœnika i BEEP aby w³¹czyæ
lub wy³¹czyæ dŸwieki klawiszy. Wybór poziomu g³oœnoœci nastepuje strza³kami lewo/prawo
• Po ustawieniach, zatwierdŸ OK
REGULACJA OBRAZU VIDEO
U¿ytkownik mo¿e ustawiæ jasnoœæ, kontrast, kolory oraz motyw (z dostêpnych 5) videomonitora
• Naciœnij MENU aby wejœæ do menu g³ównego
• Wybierz ikonê
i naciœnij OK
• Wybierz ikonê
i naciœnij OK
• Wybierz ikonê:
aby za pomoc¹ strza³ek lewo/prawo ustawiæ jasnoœæ videomonitora,
kontrast
aby ustawiæ kolor i wybierz ikonê
aby ustawiæ motyw videomonitora
• Po ustawieniach zatwierdŸ OK

aby ustawiæ

RESET
U¿ytkownik mo¿e przywróciæ ustawienia fabryczne, wykonuj¹c reset urz¹dzenia
• Naciœnij przycisk MENU aby wejœæ do menu g³ównego
• Wybierz ikonê
i naciœnij przycisk OK.
• Wybierz ikonê RESET i naciœnij przycisk OK
• Wybierz YES aby potwierdziæ chêæ przywrócenia ustawieñ fabrycznych lub NO aby wyjœæ z tego menu

§
Przywracanie ustawieñ fabrycznych nie kasuje spisu abonentów.
SPECFIKACJA TECHNICZNA
Zasilanie: ........................................................................................................................... ...........36 ÷ 48Vdc
Pobór pr¹du w stanie czuwania: ............................................................................................... ....... 3mA max
Max. pobór pr¹du: ........................................................................................................................ 160mA max
Zakres temperaturowy: ..................................................................................................
...-5°C ÷ +45°C
Normy: ................................................................................................................. EN61000-6-3, EN61000-6-1
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