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G = černý GND 

B = bílý AUDIO 

V =žlutý VIDEO 

B+ = červený NAPÁJENÍ + 

Montáž monitoru : 

Pokud montujete monitor na zeď máte k dispozici montážní  

rámeček, který upevníte pomocí šroubů na zeď do optimální  

výšky 145 až 160 cm od podlahy 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Montáž venkovního tabla : 

Před vyvrtáním potřebných 

otvorů pro uchycení tabla 

doporučujeme provézt 

zkušební provoz. Proto pouze 

zapojte tablo a přezkoušejte 

funkci. Zvonící osoba bude při 

komunikaci zkoušet nejlepší 

polohu tabla a druhá osoba u 

monitoru určí místo tabla 

s nejlepším záběrem kamery. 

Poté místo označte a 

navrtejte otvory pro uchycení. 

V případě použití rámečku pro 

zapuštěnou montáž opatrně 

zasekejte rámeček do zdi.  

Zapojení : 

Propojovací kabel pro propojení monitoru a venkovního tabla by neměl být delší než 50m. Pro 

propojení používejte propojovací kabel o průřezu 0,75mm2. V případě použití propojení na delší 

vzdálenost než 50m  (max. 80m) doporučujeme na svorku VIDEO a GND napojit koaxiální kabel 

75Ohm a na ostatní svorky napojit kabel o průřezu 1mm (POWER a AUDIO). Pro propojení 

elektrického zámku s tablem postačí dvoulinka 0,75mm2.  

Po celé délce vedení propojovacího kabelu by se neměly nacházet silové kabely jiných zařízení, 

telekomunikační vedení a jiné rozvody vyzařující magnetické pole. To způsobí rušení zvuku (brum a 

vrčení), vady obrazu (zrnění, rozmazání a ohýbání obrazu). Je- li propojovací kabel delší než je 

uvedeno nemuselo by zařízení správně fungovat a zhorší se kvalita obrazu i zvuku. 

Ovládání: 

Stisknutím tlačítka venkovní jednotky spustí vyzvání na vnitřní jednotce. 

Stisknutí tlačítka s ikonou hovoru spustíte komunikaci s venkovním tablem. Opětovným stiskem 

komunikaci ukončíte. 

Stiskem tlačítka s ikonou klíče sepnete kontakt pro el. Zámek venkovní jednotky. 

Stiskem tlačítka s ikonou brány spojíte druhý kontakt, kterým můžete ovládat například bránu. 

Monitor má další ovládací prvky na spodní straně. Zde je zapnutí samotného monitoru (přepínač 

ON/OFF), ikona noty mění vyzvánění a potenciometry se nastavuje jas/kontrast a hlasitost vyzvánění.  

 

 

 


