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VIDEMONITOR 7” Z EKRANEM DOTYKOWYM

Nr ref. 1717/1

INSTALACJA

POLSKI

Guide

Monitor MODO Ref. 1717/1 jest dedykowany do systemu IperVoice, monitor ten mo¿emy pod³¹czyæ
do dekodera 1039/34, nie wolno pod³¹czaæ monitora bezpoœrednio do sieci LAN/POE.
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Ekran dotykowy
Aktywny tryb wyciszenia (zielona dioda)
Aktywny tryb automatycznego otwarcia (zielona dioda)
Sygnalizacja nieodebranej wiadomoœci (zielona dioda)
Sygnalizacja otwartych drzwi lub trybu nieobecnoœci domownika (czerwona dioda)
Logo Urmet (zielone)
Przycisk za³¹cz/wy³¹cz
G³oœniki
Mikrofon
Z³¹cza do pod³¹czenia systemu
Prze³¹czniki konfiguracyjne
- 2 ustawienie nuemru wyjscia dekodera 1039/34
- 4 ustawienie numeru monitora w lokalu

TERMINAL PINS DESCRIPTION
V+
VS+
S-

}zasilanie
}wtórnik wywo³ania
ALARM z³¹cze dla przycisku alarmowego
]
FC
nie u¿ywany
]

1,50 m

2

1

Wire no.
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• Przymocuj uchwyt do œciany u¿ywaj¹c puszki 503 lub puszki podtynkowej fi 60 z odpowiednimi wkrêtami.
• Pod³¹czyæ do z³¹cza typu terminal block w uchwycie przewody alarmowe, dodatkowy dzwonek. dodatkowe Ÿród³o zasilania.
• Konfiguracja mikroprze³¹czników zgodnie z katalogiem systemu IperVoice.
• Pod³¹czyæ zasilacz lokalny 1039/20 za pomoc¹ przewodu typu skrêtka CAT5 do wyjœcia dekodera dla
czterech u¿ytkowników 1039/34. Monitory pod³¹czamy za pomoc¹ kolejnego przewodu typu skrêtka pod³¹czaj¹c gniazdo IN z ty³u monitora.
Kolejny monitor w danym lokalu pod³¹czamy wykorzystuj¹c wyjœcie OUT z ty³u ju¿ pod³¹czonego monitora.
Nie wolno pod³¹czaæ wiêcen ni¿ 4 monitory Ref. 1717/1 do pojedynczego zasilacza lokalnego.
Ref. 1717/1

Videomonitor jest wyposa¿ony w zintegrowane funkcje dla osób niedos³ysz¹cych.

Ref. 1717/1

Ref. 1717/1

Ref. 1717/1

Ref. 1039/20

Ref. 1039/34

• Pod³¹cz mointor do uchwytu za pomoc¹ przewodu z ty³u monitora do z³acza J1 w uchwycie.
• Za³ó¿ monitor na uchwyt i zablokuj go przesuwaj¹c suwak blokuj¹cy w lewo.
• Pod³¹cz zasilacz lokalny do sieci 230V.

1 ODBIERANIE WYWO£ANIA
W trakcie wywo³ania z panela zewnetrznego videomonitor emituje wybrany przez u¿ytkownika sygna³
dzwonienia; monitor siê uruchamia automatycznie wyœwietlaj¹c pokazuj¹c nastêpuj¹cy ekran:
otwarcie drzwi (furtki)

Po zakoñczeniu rozmowy funkcja wyciszenia mikrofonu zostaje wy³¹czone po ponownym nawi¹zaniu
po³¹czenia funkcjonuje komunikacja w obie strony.

1.4 USTAWIENIA AUDIO/VIDEO PODCZAS ROZMOWY
W trakcie rozmowy niektóre ustawienia audio/video s¹ dostêpne pod przyciskiem

ustawienia audio/video
wyciszenie
aktywacja rozmowy

otwarcie bramy
oœwietlenie klatki schodowej
prze³¹czenie podgl¹du kamery

regulacja g³oœnoœci
regulacja jasnoœci

powrót do poprzedniego ekranu

regulacja kontrastu kolorów

W innym przypadku, jeœli po³¹czenie przychodzi z centrali, lub innych stacji mieszkaniowych ekran
wygl¹da nastêpuj¹co:

wyciszenie
aktywacja rozmowy

po naciœniêciu ekran

wygl¹da nastêpuj¹co:

ustawienia audio/video
prze³¹czenie podgl¹du kamery

, jasnoœæ regulujemy klikaj¹c ikonê
regulacjê g³oœnoœci wywo³ujemy wciskaj¹c ikonê:
regulacji kontrastu kolorów dokonujemy po klikniêciu

1.5 OŒWIETLENIE KLATKI SCHODOWEJ PODCZAS ROZMOWY
Podczas rozmowy po wciœniêciu ikony

do dekodera funkcji specjalnych wysy³anie jest zlecenie zapalenia

na klatce schodowej, aby dekoder za³¹czy³ t¹ funkcjê musi byæ zintegrowany z systemem oœwietlenia.
Jeœli po³¹czenie pochodzi z panelu wywo³ania video w tle jest widziany obraz pochodz¹cy z kamery rozmówcy.
Na tym ekranie mo¿liwe jest .
Przy proporcjach ekranu 16:9 i szerokok¹tnym obiektywie kamery w panelu wywo³ania mo¿e wyst¹piæ
efekt “poduszki”, jest to zjawiskiem normalnym przy takiej konfiguracji.

2 DZWONEK LOKALNY
Gdy wywo³anie nastêpluje z dzwonka lokalnego monitor emituje wybrany przez u¿ytkowntkownika dŸwiêk
dzwonka, ekran siê nie rozœwietla.

1.1 ODEBRANIE ROZMOWY
Wciskaj¹c ikonê , u¿ytkownik rozpoczyna rozmowê z dzwoni¹cym ikona zaczyna migaæ. Po ponownym
naciœniêciu ikony rozmowa jest przerywana i ekran zostaje wy³¹czony.
nawi¹zujemy po³¹czeni, ikony znikaj¹. Po naciœniêJeœli rozmowa nastêpuje z panela video, po naciœniêciu
koñczy rozmowê. ekran zostaje wy³¹czony
ciu ekranu dotykowego ikony pojawiaj¹ siê ponownie, ikona

3 MENU
W celu uzyskania dostêpu do menu g³ównego videomonitora MODO wciskamy przycisk (7) ON/OFF.
Ekran bêdzie wygl¹da³ jak poni¿ej:
podgl¹d kamer
podgl¹d nagranych wiadomoœci

1.2 OTWARCIE DRZWI PODCZAS ROZMOWY I SYGNALIZACJA OTWARCIA
W momencie wywo³ania z modu³u bramowego, lub w trakcie rozmowy mamy mo¿liowoœæ otwarcia bramy wcislub
.
kaj¹c odpowiedni¹ ikonê
Jeœli panel wywo³ania jest wyposa¿ony w czujnik otwarcia drzwi (i tryb nieobecnoœci jest nieaktywny)ikona
pozwala sprawdziæ, czy drzwi zosta³y otwarte: Dioda œwieci, gdy drzwi s¹ otworzone.

wywo³anie centrali
oœwietlenie klatki schodowej
wy³¹czenie monitora
otwarcie drzwi

wyciszenie sygna³u wywo³ania
wysy³anie wezwania i aktywacja funkcji
specjalnych
automatyczne zwolnienie elektrozaczepu
tryb nieobecnoœci domownika
ustawienia audio/video
otwarcie bramy

1.3 WYCISZENIE MIKROFONU
Po nawi¹zaniu po³¹czenia miêdzy dowolnymi urz¹dzeniami w systemie mamy mo¿liwoœæ tymczasowego wyciszenia mikrofonu poprzez wciœniêcie ikony
, symbol ten zaczyna migaæ. W takim trybie s³yszymy sygna³
audio przychodz¹cy z innego urz¹dzenia a w nim nie s³ychaæ fonii z naszego mieszkania.
zostaje przywrócona komunikacja w obie strony.
Po ponownym wciœniêciu ikony

3.1 WYCISZENIE SYGNA£U WYWO£ANIA
Videomonitor ma mo¿liwoœæ wyciszenia sygna³u wywo³ania, aby wyciszyæ dzwonek wciskamy ikonê
Po ponownym naciœniêciu ikony dŸwiêk zostaje przywrócony.
Stan ten jest sygnalizowany diod¹

.

3.2 WYWO£ANIE DOMYŒLNEJ CENTRALI (FUNKCJA NIEAKTYWNA)

3.5.4 URUCHOMIENIE FUNKCJI SPECJALNEJ

Mo¿emy wywo³aæ wybran¹, skonfigurowan¹ w serwerze systemu IperVoice centralê portiersk¹. Wywo³anie
nastêpuje po klikniêciu
w menu g³ównym. Jeœli portier odbierze s³uchawkê w ci¹gu 10 sekund po³¹czenie jest nawi¹zane, w przeciwnym przypadku monitor zostaje wy³¹czony. Gdy portier oddzwania monitor
dzwoni jak zazwyczaj.

W menu wywo³ania wciskamy
oraz wpisujemy numer funkcji specjalnej, któr¹ chcemy wywo³aæ (1 do 250)
numer ten wywo³a jedn¹ z funkcji, która mo¿e byæ uruchomiona za pomoc¹ dekodera funkcji specjalnych,
jeœli zosta³a zaimplementowana w serwerze systemu IperVoice..

3.6 AUTOMATYCZNE OTWARCIE DRZWI
3.3 ZAPALENIE ŒWIAT£A NA KLATCE SCHODOWEJ
Dekoder funkcji specjalnych ma mo¿liwoœæ za³¹czenia œwiat³a na klatce schodowej. Jeœli dekoder jest zintegrowany z systemem oœwietlenia, zapalenie
.
œwiat³a nastêpuje po wciœniêciu

3.4 ZWOLNIENIE DRZWI BEZ NAWI¥ZANIA PO£¥CZENIA

Funkcja automatycznego zwolnienia blokady drzwi pozwala na bezpoœrednie otwarcie drzwi po odebraniu
wywo³ania. Funkcjê aktywujemy klikaj¹c
, po ponownym wciœniêciu funkcja jest dezaktywowana.
Gdy funkcja jest aktywna œwieci dioda

3.7 TRYB NIEOBECNOŒCI DOMOWNIKA (FUNKCJA NIEAKTYWNA)

Jeœli panel wywo³ania ma skonfigurowan¹ funkcjê bezpoœredniego otwarcia drzwi, drzwi mog¹ byæ bezpoœrednio otworzone bez nawi¹zania po³¹czenia. Funkcja ta jest dostêpna w menu g³ównym pod symbolem
, wciskaj¹c
otworzymy bramê.

Funkcja nieobecnoœci u¿ytkownika pozwala ustawiæ tryb nieobecnoœci mieszkañców danego lokalu.
W praktyce daje to mo¿liwoœæ nagrania automatycznej wiadomoœci, któr¹ ods³uchaj¹ goœcie, po wywo³aniu
lokalu. Aby aktywowaæ tê funkcjê wciskamy przycisk
, w celu wy³¹czenia klikamy tê ikonê ponownie.
W trybie nieobecnoœci dioda miga, ten sygna³ ma wy¿szy priorytet ni¿ sygnaizacja otwartych drzwi.

3.5 WYWO£ANIE ROZMOWY I AKTYWACJA FUNKCJI SPECJALNYCH

3.8 PODGL¥D KAMER

Z monitora MODO mo¿emy wywo³ywaæ systemow¹ centrale telefoniczn¹, inne lokale w tym samym pionie
lub inne unifony/videomonitory w tym samym lokalu. Mo¿liwa jest tak¿e konfiguracja funkcji specjalnych.
Po wciœniêciu
.na monitorze zostanie wyœwietlony poni¿szy widok:

Funkcja podgl¹du pozwala na wyœwietlenie na monitorze obrazów pochodz¹cych z wybranych kamer
skonfigurowanych w serwerze przez instalatora. Dostêp do funkcji znajduje siê w menu g³ównym po wciœniêciu ikony
pojawia siê podgl¹d pierwszej kamery, jeœli chcemy prze³¹czyæ na nastêpn¹ kamerê klikamy
ikonê
ponownie. W celu us³yszenia dŸwiêku z panela wywo³ania, po wybraniu kamery klikamy ikonkê
po ponownym klikniêciu tego przycisku komunikacja audio staje siê dwustronna (osoby stoj¹ce przy panelu
wywo³ania mog¹ nas us³yszeæ.
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3.9 OBS£UGA NAGRANYCH WIADOMOŒCI

MNO

wywo³anie centrali
aktywacja funkcji specjalnej

Jeœli w systemie s¹ nagrane wiadomoœci dla danego u¿ytkownika ikona
miga. Dostêp do wiadomoœci
uzyskujemy wciskaj¹c
w menu g³ównym. W trakcie wyœwietlania wiadomoœci mo¿emy klikn¹æ
w celu
wyœwietlenia kolejnej wiadomoœci lub
aby usun¹æ aktualnie wyœwietlan¹ wiadomoœæ
Funkcja ta jest dostêpna w wersji oprogramowania 2.0 lub wy¿szej

3.5.1 WYWO£ANIE CENTRALI (FUNKCJA NIEAKTYWNA)
Po wciœniêciu ikony
i wprowadzeniu numeru centrali wywo³ujemy jedn¹ (wybran¹) centralê portiersk¹.
Opcja ta musi byæ skonfigurowana przez instalatora w serwerze systemowym IperVoice.
Jeœli rozmowa zostanie odebrana 10 sekund, nastêpuje bezpoœrednie po³¹czenie, jeœli portier nie odbierze po³¹czenia monitor wy³¹cza siê daj¹c mo¿liwoœæ oddzwonienia z centrali..
3.5.2 WYWO£ANIE INNEGO LOKALU
W menu wywo³ania wciskamy ikonê
i wprowadzamy kod u¿ytkownika do którego chcemy zadzwoniæ.
Jeœli kod wywo³ania u¿ytkownika zawiera litery wciskamy ikonê pownie do uzyskania odpowiedniego znaku.
Jeœli u¿ytkownik nie odpowie w ustalonym czasie, monitor zostaje wy³¹czony.
3.5.3 WYWO£ANIE INNEGO U¯YTKOWNIKA W TYM SAMYM LOKALU
W menu wywo³ania klikamy ikonê
i wprowadzamy numer unifonu lub monitorara (od 1 do 15), z kórym
chcemy nawi¹zaæ po³¹czenie. Jeœli u¿ytkownik nie odbierze w okreœlonym czasie monitor siê wy³¹czy.

4 APARTAMENT Z KILKOMA ODBIORNIKAMI
W apartamentach z kilkoma videomonitorami (unifonami) rozmowa mo¿e byæ zainicjowana przez dowolny
videomonitor bior¹c pod uwagê nastêpuj¹ce punkty:
– Wideomonitory w danym lokalu podczas wywo³ania z panela lub innego lokalu dzwoni¹ po kolei.
– W przypadku wywo³ania video, automatycznie wyœwietlany jest obraz na videomonitorze ustawionym jako
g³ówny. W celu pogl¹du na innych monitorach, bez nawi¹zania po³¹czenia wciskamy ikonê
.
– Jeœli u¿ytkownik odpowiada na wywo³anie z panela audio, lub wywo³anie z innego monitora pozosta³e videomonitory w danym lokalu s¹ wy³¹czone.
– Funkcje: “automatycznego zwolnienia elektrozaczepu” i “tryb nieobecnoœci lokatora” mog¹ byæ aktywowane tylko w g³ównym videomonitorze.

5 USTAWIENIA
Mo¿liwe jest wybranie jednego z piêciu dostêpnych dzwonków dla wywo³ania rozmowy domofonowej
drzwiowego, osobno mo¿emy wybraæ dŸwiêk wywo³ania lokalnego. Mamy mo¿liwoœæ ustawienia g³oœnoœci
dzwonka, g³oœnoœci rozmowy, ustawienia jasnoœci, oraz kontrastu monitora.
Dostêp do ustawieñ uzyskujemy klikaj¹c
w menu g³ównym.
dzwonek wywo³ania

V 1.1

dzwonek wywo³ania lokalnego

NTSC
PAL

g³oœnoœæ dzwonka
g³oœnoœæ rozmowy

poprzedni ekran

jasnoœæ
kontrast kolorów

Naciœnij pojawiaj¹cy siê krzy¿yk i trzymaj dopóki monitor nie wyemituje sygna³u “beep”; powdtórz t¹ operacjê
osiem razy. Krzy¿yk wyœwietla siê w 9 ró¿nych miejscach. Gdy monitor siê wy³¹czy, kalibracja jest zakoñczona.
Jeœli w trakcie kalibracji przycisk ON/OFF jest wciœniêty monitor wy³aczy siê i proces kalibracji
zostanie przerwany.

Ustawiaj system NTSC tylko w przypadku, gdy urz¹dzenia pracuj¹ na na czêstotliwoœci 60Hz.
Ustawienia w tym menu zostaj¹ zapisane i funkcjonuj¹ przy wszystkich nastêpnych rozmowach.

5.1 SYGNA£ WYWO£ANIA ROZMOWY DOMOFONOWEJ
W menu ustawieñ naciœnij jeden z piêciu kwadratów obok ikony
wywo³ania dla panelu, lub innego unifonu (wideomonitora).

aby us³yszeæ i ustawiæ dŸwiêk dzwonka

5.2 WYBÓR DWIÊKU DZWONKA LOKALNEGO.
W menu ustawieñ naciœnij jeden z piêciu kwadratów obok ikony
lokalnego.

aby us³yszeæ i ustawiæ dŸwiêk dzwonka

5.3 G£OŒNOŒÆ SYGNA£U WYWO£ANIA
W oknie ustawieñ naciœnij suwak obok ikony

5.4 G£OŒNOŒÆ

aby ustawiæ i us³yszeæ wybran¹ g³oœnoœæ dzwonka

VIDEOMONITORA PODCZAS ROZMOWY

W menu ustawieñ naciœnij suwak niedaleko ikony

mo¿na wybraæ jeden z 9 poziomów g³oœnoœci.

5.5 JASNOŒÆ EKRANU I NASYCENIE KOLÓW
W oknie ustawieñ naciœnij suwak obok

lub

w celu regulacji jasnoœci i kolorów.

5.6 KALIBRACJA EKRANU DOTYKOWEGO
Jeœli ekran wymaga kalibracji (jeœli wybrana funkcja nie reaguje), nale¿y wykonaæ procedurê poni¿e:j
procedure below can be performed:
W³¹cz monitor u¿ywaj¹c przycisku (7) ON/OFF, trzymaj¹c przycisk (7) ON/OFF nacisn¹æ ikonê
.
Monitor wyœwietli nastêpuj¹cy ekran:

PARAMETRY TECHNICZNE
Napiêcie zasilaj¹ce:
Pr¹d pobierany w stanie czuwania:
Pr¹d pobierany podczas rozmowy:
Wyœwietlacz:
Rozdzielczoœæ:
Jasnoœæ:
K¹t widzenia:
Temperatura pracy:
Maksymalna odlegloœæ przycisku alarmowego:
Maksymalna odleg³oœæ wtórnika wywo³ania:
Maksymalna d³ugoœæ przewodu zasilaj¹cego:

48-54V
40mA@54V
130mA@54V
7” TFT
480x234
>250cd/m 2
60°
-5 / +45°C
30m with cable section 0,5mm 2
30m with cable section 0,5mm 2
30m with cable section 0,5mm 2

