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Inštalácia 

 Vonkajšiu jednotku (kameru) nainštalujte vo výške asi 
1,5 metra. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
Zo zadnej strany monitora  odmontujte konzolu a pripevnite ju na stenu  pomocou 
hmoždiniek a skrutiek. 

Pripojte monitor podľa schémy k vopred pripraveným káblom. 

Zaveste monitor na pripravenú konzolu. 

 

                                                                                                            

 

  



 
 

Séria kamier kompatibilných s videotelefónom KCV352

 
Popis monitora 

                             

 



 
1. Hlavný vypínač  
2. Obrazovka monitora 
3. Reproduktor 
4. Mikrofón 
5. Tlačidlo monitora. Po stlačení tohto tlačidla sa na 60 sekúnd zobrazí obraz kamery. 
6. Tlačidlo hovoru. Používa sa pre spustenie/zrušenie komunikácie. 
7. Tlačidlo otvorenie dverí.  
8. Kábel napájania 
9. Ovládanie jasu monitora 
10. Ovládanie hlasitosti zvonenie v 3 stupňoch 
11. Ovládanie hlasitosti reproduktora v 3 stupňoch 
12. Konektor pre pripojenie kamery 1 (pripojenie pomocou 4 vodičov) 
13. Konektor pre pripojenie kamery 2 (pripojenie pomocou 4 vodičov) 
14. Konektor pre pripojenie audiotelefónu pomocou 6 vodičov 
15. Konektor pre pripojenie ďalšieho monitora pomocou 8 vodičov 
16. Nastavenie farieb LCD monitora 
17. Konektor pre pripojenie zámku dverí 2 (DC) 
18. Konektor pre pripojenie zámku dverí 1 (AC/DC) 
19. Fixovanie napájacieho kábla 

  



 
 

 

 



 

 

 

 



 
Popis konektorov 

 

 

Úplná konfigurácia systému 

 

 



 
Inštrukcie pre ovládanie videovrátnika 

Komunikácia s kamerou 

 

Po stlačení tlačidla na vonkajšej jednotke budete počuť tón volania z vonkajšej jednotky. Zo 
všetkých pripojených monitorov sa ozve vyzváňací tón a objaví sa na nich obraz snímaný 

kamerou (tento stav bude trvať max. 2 min.). Stlačením tlačidla  začnete komunikáciu 

(hovor môže trvať 3 min.).  Opätovným stlačením tlačidla  ukončíte komunikáciu. 

 

Monitorovanie priestoru  

 
Stlačením tlačidla  sa na monitore zobrazí obraz snímaný vonkajšou kamerovou 
jednotkou (obraz kamery sa zobrazí na 1 min.). Stlačením tlačidla  2 krát sa zobrazí obraz 
kamery číslo 2. 

 

Ďalším stlačením tlačidla zrušíte obraz kamery. Stlačením tlačidla „volanie“  začnete 

komunikáciu s vonkajšou kamerovou jednotkou. Opätovným stlačením tlačidla „volanie“  
komunikáciu ukončíte. 

  



 
Automatické otvorenie dverí 

 

Počas komunikácie s vonkajšou kamerovou jednotkou stlačte tlačidlo  a automaticky 
otvoríte dvere pri kamerovej jednotke. Po piatich sekundách  od stlačenia tlačidla bude 
komunikácia ukončená automaticky.  

 

Interná komunikácia 

Volanie z monitora 

 

Keď je obrazovka monitora vypnutá stlačte na 1,5 sekundy tlačidlo . Obrazovka sa zapne 
a objaví sa nápis „INTERCOM Call“ (čas trvania tohto pohotovostného stavu internej 
komunikácie je 1 min.). Po prijatí hovoru druhým monitorom resp. audio telefónom sa na 
obrazovke objaví nápis „INTERCOM Talk“ a spustí sa komunikácia (čas trvania komunikácie 
je 3 min.). Opätovným stlačením tlačidla  ukončíte komunikáciu. 

 

Prijatie volania internej komunikácie 

 

Pri prichádzajúcom volaní z druhého monitora resp. audio telefónu sa na hlavnom monitore 
zobrazí nápis „INTERCOM Call“ (čas trvania tohto pohotovostného stavu internej 



 
komunikácie je 1 min.). Po stlačení tlačidla  sa na monitore zobrazí nápis „INTERCOM 
Talk“ a spustí sa komunikácia. Opätovným stlačením tlačidla  ukončíte komunikáciu. 

 

Výber špeciálnych funkcií 

 

Keď je obrazovka monitora vypnutá stlačte na 4 sekundy tlačidlo . Keď sa zapne monitor 
objaví sa OSD Menu s kurzorom. Ak chcete zrušiť režim Menu, stlačte tlačidlo  na 4 
sekundy, inak sa po 30 sekundách režim Menu vypne automaticky. 

                                                          Pohyb kurzorom: 

                                                          Hore : stlač tlačidlo     
                                                          Výber : stlač tlačidlo   
                                                          Dole : stlač tlačidlo     
    

     

   Menu špeciálnych funkcií 

 

Použitie káblov 

 

Výrobca odporúča použiť kábel kategórie 5 (cat5) pri vzdialenosti do 100m spôsobom 
uvedeným na obrázku hore. 

 



 
Do vzdialenosti 50 m kábel s prierezom vodiča min. 0,65 mm2. 

Do vzdialenosti 100 m kábel s prierezom vodiča min. 0,8 mm2 a viac. 

Do vzdialenosti 150 m kábel s prierezom vodiča min. 0,8 mm2 a viac + koaxiálny kábel pre 
video signál. 

 

Špecifikácia 

 

Modelové označenie KCV-A372  

Napájanie SMPS AC 100~240V  

Spotreba 
V pohotovostnom režime 0,8W +-20% 

V pracovnom režime 13W +-20% 

Pracovná teplota 0°c ~ +40°c 

Komunikačný systém Handsfree videotelefón 

LCD 7“ digitálny LCD display (NTSC/PAL) 

Pripojenie kamery 4 vodiče pre kameru, 6 pre audiotelefón, 8 pre druhý monitor 

Typ montáže Montáž na povrch 

Rozmery 222(š) x 144(v) x 33(h)mm 

 

 

 

 

  



 
 

 

 


