
               Barevný videotelefon VTB-04
              (stejný manuál i pro modely VTB-07/08)

  

Barevné varianty dveřních jednotek
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Upozornění a varování

. nezapojujte všechny vidlice do jedné vícenásobné zásuvky

. neohýbejte násilně vodiče (kabely) a na zařízení nepokládejte žádné další předměty

. k utírání prachu na monitorech nepoužívejte vodu, aby nedošlo ke zkratu, ale pouze  
  suchý hadřík

. neinstalujte výrobek na vlhkém místě

. neohýbejte násilně vodič od zásuvky, může dojít k poškození kabelu

. nestrkejte vidlici do zásuvky s mokrými rukami

. nerozebírejte ani neopravujte výrobky

. pokud jsou díry v zásuvkách větší než normálně ( je tam velká vůle), pak tam vidlici
  nezapojujte

. pravidelně čistěte produkt od prachu

. umístěte produkt tak, aby nebyl vystaven slunci nebo výrobkům produkujícím teplo

. výrobek instalujte na ploché a pevné místo

. pokud by produkt generoval nějaký zvláštní zvuk a stal se nefunkčním, vytáhněte kabel
  ze zásuvky a okamžitě   kontaktujte svého prodejce
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Funkce a popis všech částí

1. Menu tlačítko (Vstup do systému/Potvrzrní)
2. Navigační tlačítko dolu (Vybrat/Nastavit)
3. Navigační tlačítko nahoru (Vybrat/Nastavit)
4. Tlačítko návratu (Návrat/Zavěsit)
5. LCD
6. Indikátor napájení
7. Přijímací tlačítko (Příjem/Hovor)
8. Odemknutí zámku
9. Odemknutí zámku brány
10. Monitor
11. Zapnutí/Vypnutí monitoru
12. Slot pro MicroSD kartu
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Vlastnosti a hlavní funkce

1. Vlastnosti:

    7“ LCD HD obrazovka
    Hands free design s perfektním interkomem a čistým zvukem
    13 polyfonických vyzvánění
    Jednoduché ovládání

2. Hlavní funkce

    Hands free operace, odemykání zámku
    Podporuje SD kartu
    Funkce vysílání
    Jednoduchá DVR funkce s detektorem pohybu
    Vide a audio záznam
    Obrázky ukládány do vnitřní paměti nebo SD kartu
    Multimediální funkce: Prohlížení obrázku, přehrávání hudby
    Podporuje 2 vnější jednotky + 2 CCTv kamery + až 4 vniotřní monitory
    Nastavitelná barva, jas, kontrast, hlasitost
    Realný monitoring vnější jednotky nebo s CCTV kamerou
    Funkce nevyrušování
    Hovor mezi monitory (interkom), funkce vysílání, odposlech
    Dotyková tlačítka
    13 polyfonických vyzvánění
    Zanechání audio hlášení
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Schéma zapojení

www.selax.cz                                                - 5 -                                             VTB-04

http://www.selax.cz/


www.selax.cz                                                - 6 -                                              VTB-04

http://www.selax.cz/


Systémové připojení

Port 2 je připojen k dveřnímu zvonku. Systém podporuje max. 1 master (hlavní) monitor a 
3 submonitory (podřízené monitory, 2 dveřní jednotky a 8 CCTV kamer.

Port 2 je připojen k CCTV kamerám. Systém podporuje max. 1 master (hlavní) monitor, 1 
dveřní jednotku, 3  submonitory (podřízené monitory) a 9 CCTV kamer.
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Instalační postup

1. Odkazujeme k relevantnímu zapojení vodičů podle systému, který si vyberete a
    použijete správné vodiče (kable). 
2. Rozhodněte se pro místo na instalaci monitoru: navrhujeme jej umístit 1,5 – 1,6 m od
    podlahy.
3. Nezapojujte napájecí napětí před instalaci.
4. Instalujte uchycení na zeď.
5. Připojte vodiče dle vybraného schématu zapojení.
6. Upevněte monitor na spodní díl uchycený na zdi.
7. Připojte napájecí napětí.

Specifikace
Číslo                                    Položka                        Obsah

       1 Napájecí napětí                220 – 240 V

       2 Spotřeba proudu 0,7W – pohotovostní stav
9 W – během hovoru

      3 Pracovní teplota 0  to +40℃ ℃

      4 Vlhkost prostředí 0 – 95 %

      5 LCD velikost 7“  (palců) 17,92 cm

      6 Mód interkomu Handsfree (hlasitý poslech)

      7 Zapojení 4 vodiče

      8 Rozměry 208 x 115 x 25 mm

      9 Hmotnost 430 g
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Specifikace kabelu
Náš systém má 2 řešení jak odemknout zámek. Odemknutí zámku s venkovní jednotky 
nebo vnitřního monitoru.
Stínění kabelu musí být uzemněno. Pokud se jedná o odemknutí s venkovní, specifikace 
kabelu je:
Vzdálenost mezi venkovní jednotkou a vnitřní monitorem je menší než 30m, je doporučen 
kabel RVV4x0,3 mm2 je  vhodný. Rovněž tak je možno použít klasický 2x8-žílový UTP. 
kabel.

Je-li vzdálenost je větší než 30 m, doporučuje se  koaxiální kabel kabel SYV-75-3 pro 
video signál s dalším kabelem 2x0,5 mm nebo profesionální kabel SYV-75-3+RVV2X0,5 
mm (doporučeno). Rovněž tak je možno použít klasický 2x8-žílový UTP kabel.

Pokud vychází signál k odemčení zámku z monitoru a vzdálenost mezi vnitřním monitorem
a venkovní jednotkou je menší než 30 m, doporučený typ kabelu je RVV6x0,5 mm. 
Rovněž tak je možno použít klasický 8-žílový 2xUTP kabel.

Je-li vzdálenost je větší než 30 m, doporučuje se  koaxiální kabel kabel SYV-75-
3+RVV4x0,5 mm. Rovněž tak je možno použít klasický 2x8-žílový UTP kabel.
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V pohotovostním stavu stiskněte tlačítko na monitoru.
Objeví se následující menu.
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Číslo Znak Funkce Poznámka

      1 Tlačítko pro hovor s návětvníkem nebo volá na další 
monitory

      2
Nahrává rodinné audio zprávy

      3
Monitoruje poslechy dalších vnitřních monitorů

      4
Monitoruje dveřní jednotku nebo kameru

      5
Umožňuje hovor ostatních monitorů

       6
     

Nastavení systému

       7
 

Přehrává nahraná videa

       8 Přehrává hudební soubory

      9 Kalendář a čas

     10 Přehrává audio zprávy
Dlouhým stisknutím            k vybraní souboru pro 
vymazání
Dlouhým stisknutím

      11

Prohlížení a přehrávání obrázků
s venkovní jednotky

Dlouhým stisknutím            k vybraní souboru pro 
vymazání

      12   
  
  

Prohlížení a přehrávání obrázků
s multimédii

Dlouhým stisknutím            k vybraní souboru pro 
vymazání

      13 Konfigurace upozorňovacího 
tónu

V „Zprávy“ interface, stiskněte     abyste přešli    do
Konfigurace upozorňovacího tónu interface 

www.selax.cz                                                - 11 -                                              VTB-04

http://www.selax.cz/


Příchozí hovor/ Přesměrování hovoru

Při použití více monitorů je vždy jeden z nich Master (hlavní a ostatní jsou Slave 
(vedlejší).  Hlavní jednotka Master musí být vždy označena v Menu Nastavení jako 
Dveře 1. Další jednotky se pak nastavují jako Dveře 2, 3, nebo 4, pokud máte 
například 4 monitory.

Jakmile návštěvník stiskne dveřní zvonek, všechny vnitřní monitory současně začnou
zvonit a displej zobrazí „Příchozí hovor“. Stiskněte  pro začátek hovoru s
návštěvníkem. Opět stiskněte k přesměrování hovoru na jiný monitor. Stiskněte
ještě jednou předtím, že další monitor převezme hovor, abyste znovu mohli 
komunikovat s návštěvníkem. Monitor se navrátí do pohotovostního stavu pokud nedojde 
k přijetí hovoru do ukončení zvonění. Při zvonění nebo po přijetí hovoru, stiskněte 
tlačítko  k odemčení zámku dveří a displej zobrazí „Dveře odemčeny“, stiskněte k  
odemčení brány a displej zobrazí zprávu „ Brána odemčena“. Jestliže přichází další 
hovor, pokud hovoříte s dveřmi číslo 1, displej zobrazí „Nějaký návštěvník u dveří 2“, pak 
stiskněte    jenž přepne obraz na příchozího u dveří 2 a lze tedy komunikovat s dalším
návštěvníkem.

Poznámka
Při hovoru nebo interkomu mezi monitory, pokud stisknete dlouze tlačítko, mikrofon 
bude ztlumen a displej zobrazí „Mute – Ztlumeno“, opět stiskněte toto tlačítko  a mikrofon 
se vrátí do normálu a displej zobrazí zprávu „Prosím, hovořte“         ,  

Interní hovor mezi monitory
Pokud chcete hovor se všemi monitory, stiskněte  v pohotovostním stavu, abyste 
zavolali další monitory. Pokud máte k systému připojeno více než dva monitory, stiskněte  
tlačítko nebo k vybrání cílového monitoru a stiskněte tlačítko , stiskněte
k začátku hovoru, nebo k ukončení hovoru.

Nastavení jednotlivých parametrů v Menu Nastavení/Systémová nastavení (strana 
14)

K nastavení jakýchkoli parametrů postupujte vždy stejným způsobem a to:
stiskněte tlačítko a dostanete se do hlavního menu. Pak šipkami nahoru/dolu si 
najeďte do menu Nastavení (bude se tam pohybovat taková malá žlutá čárka)    
Poté opět stiskněte tlačítko . Pomoci šipek vyberte požadovanou položku . Příklad, 
pokud máte druhý monitor, pomoci šipek nahoru nebo dolu si najeďte na stránku, kde je 
uvedena položka Zdroj nahrávání. Opět stiskněte 
Pomoci šipky Dolu se přemístěte na tuto položku. Opět stiskněte
Pomoci šipek Nahoru/dolu vyberte Dveře 2. Opět stiskněte 
Pro návrat do hlavního menu podle potřeby stiskněte 

Takto postupujte u jakékoli položky, kterou chcete změnit.

Nastavení hlasitosti hovoru/jasu/kontrastu/barvy a zoomu (zvětšení)
Viz předchozí odstavec.
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Manuální záznam zvuku
V pohotovostním stavu stiskněte tlačítko v menu,  stiskněte tlačítko k 
manuálnímu záznamu zvuku a pro ukončení záznamu stiskněte toto tlačítko znovu.

Monitoring poslechu
V pohotovostním stavu stiskněte dlouze tlačítko k nastartování monitoringu poslechu. 
Pokud máte více než dva monitory, pomoci tlačítek nebo k výběru patřičného 
monitoru a tento výběr potvrďte tlačítkem .
                          
Poznámka:
Pokud je systém v režimu poslechu, uživatel může slyšet zvuky z monitorového prostoru, 
ale lidé v tomto prostoru nemohou slyšet hlas z monitorovacího monitoru.
Pokud je v systému více než 2 monitory, je možno využít tuto funkci, pokud je 
monitorovací funkce zapnuta. Zkontrolujte tedy nastavovací menu systému, jak zapnout 
tuto funkci.
Dlouhé stlačení: držte déle než 2 vteřiny

Monitoring dveřní jednotky/CCTV kamery

V pohotovostním stavu stiskněte tlačítko  k monitorování dveřní jednotky 1, pokud 
toto tlačítko stisknete opět, přepnete monitoring na další dveřní jednotku.

Poznámka:
CCTV kamera může být monitorována pouze na portu 4 (viz strana 15)

Pokud monitorujete dveřní jednotku, stiskněte tlačítko abyste mohli hovořit s
návštěvníkem přede dveřmi, nebo tlačítko k otevření dveří. Pokud monitorujete Dveře 
1/Dveře 2/CCTV 1/CCTV2, nebo příchozí hovor, stiskněte tlačítko  a můžete 
přepnout obraz v poměru 16:9 do 4:3.

Funkce vysílání
Tato funkce dovoluje vyslat informaci pro všechny monitory ve Vašem domě. V 
pohotovostním stavu stiskněte dlouze tlačítko na monitoru nebo vyberte v hlavním
menu, displej zobrazí Požadavek Vysílání (BROADCAST REQUEST), monitory 
v dalších pokojích zobrazí Vysílání (BROADCASTING). Nyní můžete vysílat.

Manuální nahrávání obrázků
Pokud jste ve satvu hovoru s návštěvníkem nebo v monitorovacím stavu u dveřní jednotky,
stiskněte tlačítko k nahrávání obrázků před začátkem hovoru. Displej zobrazí zprávu 
Nahrání (Uložení) obrázků (IMAGES CAPTURING).

Automatické nahrávání obrázků
V systémovém nastavení by mělo být nastaveno Automatické uložení (Auto capture 
quantity) jako 1,2 nebo 3. Systém pak automatická nahraje obrázky, pokud někdo zazvoní 
u dveří.
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Funkce nerušit
V systémovém nastavení nebo v pohotovostním stavu, stiskněte dlouze tlačítko k 
zapnutí nebo vypnutí funkce „Nerušit“

Systémová nastavení

V pohotovostním stavu, stiskněte ke vstupu do systému hlavního menu, vyberte menu 
Nastavení  a poté stiskněte tlačítko a dostanete se do následujícího menu:      

Stiskem šipek Nahoru/dolu se dostanete do dalších menu (viz níže)
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Automatické zanechání zprávy
tato funkce umožní návštěvníkovi zanechat audio vzkaz, pokud není nikdo doma. Měl by 
se aktivovat funkce AUTO LEAVING MESSAGE v systémovém nastavení před odchodem 
z domu. Když návštěvník stiskne tlačítko na dveřním panelu a skončí čas zvonění, 
návštěvník uslyší hlášení „nikdo není doma, zanechte zprávu po zaznění tónu“ a má 20 
vteřin pro zanechání zprávy

Číslo Položky Možnosti Poznámky

     1 Jazyk Multi jazyková verze Vyberte si daný jazyk

     2 Nerušit Povolit
Zakázat

     3 Může být 
monitorováno

Povolit

Zakázat

Poslech může být realizován i jinými 
monitory

Poslech nemůže být realizován

     4 Otevření dveří 
z monitoru

Povolit

Zakázat

V pohotovostním stavu, stiskněte         / 
může odemknout dveře/bránu přímo.

V pohotovostním stavu není možno 
odemknout zámek přímo. Můžete

stisknout , pak stiskněte  / 
k odemknutí zámku.

     5 Stav portu Žádný
CCTV 1
CCTV1&2

     6 Adresa 
zařízení

Pokoj 1/2/3/4 Hlavní monitor musí být nastaven na 
„Pokoj 1“ a tato volba zežloutne, pokud 
jsou dva monitory nastaveny na stejnou 
adresu

     7 Obnovení 
továrního 
nastavení

Vstup
Obnoví tovární nastavení

     8 Formatuj 
FLASH

Vstup Formatuje FLASH

     9 Formatuj SD 
kartu

Vstup Formatuje na SD kartu

    10 Kopíruj na SD 
kartu

Kopíruje všechny soubory na SD kartu

    11 Automatické 
přehrávání

01, 02, 03 Automaticky uloží 1,2 3 obrázky, pokud 
někdo zazvoní na dveřní zvonek.

    12 Automatické 
zanechání 
vzkazu

Povolit

Zakázat

Návštěvník může zanechat pro Vás vzkaz, 
pokud není nikdo doma

    13 Čas vypnutí 
monitoru

30S, 1MIN, 2MIN, 3MIN, 
5MIN, 5MIN, 10MIN, 20MIN,
30MIN, 40MIN, 50MIN, 60MIN



    14 Verze 
firmwaru

DVR funkce

Stiskněte tlačítko ke vstupu do hlavního menu, pak tlačítko nastavení a poté 
stiskněte tlačítko  a dostanete se do následujícího menu:      

Automatická DVR funkce. Umožňuje DVR funkci v systémovém nastavení k aktivací této 
funkce. Je možno nahrát video z dveřního zvonku nebo CCTV kamery ve Vašem systému 
v nastavením čase.

Poznámka:

Pokud je zapnuta detekce pohybu, systému bude DVR trvale po dobu 7 minut 
zaznamenávat obraz. Cyklické záznamenaváný čas je 1 minuru – 1 minutu – 5 minut
DVR nebude fungovat pokud MicroSD karta je menší než 2GB.
Aby tato DVR funkce pracovala správně, použijte SD kartu s kapacitou větší než 8 GB.
K vysoko kvalitnímu videu, doporučujeme rozlišení 640x480.
Pokud je začátek nahrávání a konec nahrávání nastavený na stejný čas, DVR funkce 
bude pokračovat  okamžitě po celou dobu.
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Nastavení parametrů nahrávání obrázků

Uložiště Rozlišení displeje Počet obrázků

Interní FLASH 640*480 / 320*240 podle nastavení Max. 100

Externí SD karta 640*480 / 320*240 podle nastavení Závisí na kapacitě karty

Nastavení parametrů nahrávání videa

Kapacita SD karty Rozlišení displeje Obnovovací kmitočet

2 GB – 32 GB 640*480 / 320*240 podle nastavení 2 / 4 / 6 / 8 /10, podle nastavení

Manuální záznam videa

Ve stavu příchozího hovoru, stiskněte dlouze tlačítko pro záznam videa. K ukončení 
nahrávání opět dlouze stiskněte stejné tlačítko.

DVR nastavení

Číslo Položky Možnosti Poznámky

      1 DVR Povolit

Zakázat

Aktivuje DVR funkci

      2 Obnovovací kmitočet 2 / 4 / 6 / 8 / 10
obrázku/s

      3 Rozlišení 640x480/320x240

      4 Citlivost detktoru 
pohybu

Vysoká/Střední/Nízká

Zakázáno

Detekuje pohyb na 
vysoké/střední/Nízké úrovni

Nedetekuje pohyby

      5 Čas začátku Počáteční čas pro DVR/detekce 
pohybu

      6 Čas ukončení Konečný čas pro DVR/detekce 
pohybu

      7 Úložiště DOOR1 / DOOR2
/ CCTV1 / CCTV2

Úložiště pro DVR
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Budík (druh vyzvánění)

Stiskněte tlačítko ke vstupu do hlavního menu, pak tlačítko nastavení a poté 
stiskněte tlačítko a dostanete se do následujícího menu:    

Číslo Položky Možnosti Poznámky

    1     Nastavení systém.
času

Hodiny/Minuty/Vteřiny

    2 Nastavení systém.
datumu

Den/Měsíc/Rok

    3 Poplach Zakázání

Vždy

Neděle = Sobota

Každý den vyhlásí poplach po dobu 
1 minuty v nastaveném čase

V daný den vyhlásí poplach po dobu
1 minuty v nastaveném čase

    4 Typ poplachového
zvonění

01 - 13
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Nastavení vyzvánění

Stiskněte tlačítko ke vstupu do hlavního menu, pak tlačítko nastavení a poté 
stiskněte tlačítko a dostanete se do následujícího menu: 

Číslo Položky Možnosti Poznámky

       1 Čas zvonění 10S, 15S, 20S, 25S,
30S, 35S, 40S, 45S,
50S, 55S, 60S

Bude vyzvánět nastavený čas

       2 Hlasitost zvonění 00 - 09 00 – ztlumený zvuk, 09 – 
nejvyšší hlasitost

       3 Nastavení typu 
zvonění

Dveře1 druh vyzvánění,
Dveře2 druh vyzvánění,
Vyzvánění interkomu
TYPE

    01 - 13
   

       4 Opakování 
zvonění

Povolit

Zakázat

Vyzvánění bude opakováno v 
nastavený čas

Nebude vyzvánění opakovat

       5 Noční mód 00 – 05

Zakázat

Tato hlasitost vyzvánění bude 
od 22.00 do 7.00 hodin
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