TOUCH SCREEN VIDEO DOMOFON
UPORABNIŠKA
NAVODILA

Zahvaljujemo se vam za nakup naših izdelkov.
Izdelki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Podjetje ni odgovorno za morebitne varnostne nesreče, ki jih povzroči nenormalno
delovanje izdelka.
Prosimo, da pred uporabo izdelka natančno preberete uporabniška navodila
(zlasti varnostne ukrepe) in natančno upoštevate navodila za uporabo.

Funkcije in njihovi deli
Mikrofon

Napajalni LED
indikator

LCD

Vrnitev / odloži
Vstop v glavni
meni

Power on / oﬀ

Micro SD card slot

Opomba:
Poskrbite, da bo mikro SD kartica klase 10, FAT32.
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Značilnosti in glavne funkcije
1. Značilnosti
7" Zaslon na dotik Zaslon HD displej
1024x600 Podpora signala 800TVL /
1080P
Podpora formata signala CVBS / AHD
13 polyphonic ring-toni prosto
preklapljanje TUYA APP kontrola
10/100Mbps Ethernet
Vgrajen WiFi Dual-Brand 2.4G & 5G
Enostaven za uporabo
2. Glavne funkcije
Prostoročni domofon, nadzor
z a k l e p a n j e DF funkcija ne moti
Podpora SD kartice
Predogled dogodka z naprednim video
posnetkom pred predvajanjem. Samodejno
zapusti sporočilo
Video & avdio snemanje
Enostavna DVR funkcija z detektorjem gibanja
Zaznavanje človeškega gibanja in opozorila
Funkcija zajemanja slike
Multimedijska funkcija:Foto,Frame,Predvajanje glasbe
Predvajanje 2 zvonjenj + 2 CCTV + Monitor(do 4)
Barve, Svetloba , Kontrast, Glasnost in Nastavljiv način prikaza
Realni čas zvonjenja in prikaza CCTV kamere
Interkomski klic, Broadcast Funkcija, Poslušanje
Podpora odklepanja vrat in odklepanje notranjega
monitorja

Vsebina paketa

Monitor

2x5 pin
konector(rdeč /
moder / rumen

Navodila

/ bel / rjav)

Nosilec

2x4 pin
konector
(rdeč /
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2x Vložek

2xM4x30
Vijak

blue /
rumena / bela), 4 pin konektor
(bela / modra / bela /RJ45

Vezalna shema
ROOM2

P5

DC 15V

CCTV1

CCTV2

J4

AD-OUT
GND
DATA
VD-OUT

P4

P3

CCTV1

AD-IN

GND
CCTV2
GND

GND
DATA
VD-IN

LAN

Internet

CAT5

AD:Audio
VD:Video
PWR:Power
GND:Ground
KEY1/2:Unlock signal

P2

P1

AD2
GND
PWR2
VD2

AD1
GND
PWR1
VD1

KEY2

KEY1

ROOM1

P5

DC 15V

CCTV1

J4

AD-OUT
GND
DATA
VD-OUT

P4

P3

CCTV1

AD-IN

LAN

CAT5

Opomba:
a. Odklepanje vrat z elektronsko ključavnico 2 + zunanje napajanje.
b. Ožičenje za odklepanje notranjega monitorja : elektronska ključavnica 1+črna
debela kabelska žica.
c. J4 port je za zunanje napajanje (opcija).
d. VRATA1/VRATA2 signal format je AHD-1080P tovarniška nastavitev. Za pravilno
delovanje vnesite pravilno nastavitev , Prosimo nastavite format monitorja, da bo enak
formatu zunanje enote. (VRATA1/VRATA2).
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Specifikacija kabla

SYV-75-7

SYV-75-7

Za priklop notranjih monitorjev / sub monitorje, prosimo izberite
koaxialni kabel SYV-75-5 za video, za ostalo pa VV2x0.5mm 2 .

AD-IN
Indoor monitor GND
DATA
VD-IN

Red
Blue
Yellow
White

1
2
3
4

RVV2x0.5mm

SYV-75-5
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2

1
2
3
4

Red
Blue
Yellow
White

AD-OUT
GND
Indoor monitor
DATA
VD-OUT

Nameščanje aplikacije
telefonu in

Poiščite "TuyaSmart" na vašem mobilnem

jo instalirajte.

Uporabite račun
Po končani namestitvi, odprite aplikacijo, odprite račun in se prijavite.

Priklop
Network
Step: Dodaj napravo
Cable
QR Code

Security & Video Surveillance
Next
Done

Smart Camera

1. AP Mode
Step: Add Device /
Varnost video Nadzor
AP Mode
Next
Enter WIFI geslo
QR Code
Smartlife_XXXX

Next

Done

Note: 1. Lan kabla ni potrebno priključiti, medtem ko uporabljate Wifi povezavo.
Ko je notranji monitor vključen se povežite z mobilnim telefonom.
2. Če želite žično povezavo spremeniti v Wifi povezavo, jo povežite s
telefonom in nato odklopite LAN kabel, ter znova zaženite povezavo s
telefonom.
3. Če želite Wifi povezavo spremeniti v žično, samo priključite LAN kabel.

Nastavitve
1. Spreminjanje načina pogovora
(1) Ko je naprava dodana se bo kamera pojavila v naslednjem vmesniku.
Izberite kamero.
(2) Izberite “
” znak v zgornjem desnem kotu za urejanje nastavitve.
(3) Izberite “Osnovne Funkcijske Nastavitve”.
(4) Izberite "Način pogovora".
(5) Izbira načina pogovora Dvosmerni pogovor z ročno prekinitvijo pogovora.

Slika (1)

Slika (2)
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Slika (3)

Slika (4)

Slika (5)

2. Vpis imena naprave
(1) Vstopite v nastavitve in izberite ime naprave.
(2) Izberite ime, katerega želite preimenovati in pritisnite shrani (“Save”) tipko.

Slika (1)

Slika (2)
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Slika (3)

3. Delitev naprave
(1) Vstopite v vmesnik za nastavitve in izberite napravo za skupno rabo.
(2) Dodajte skupno rabo.
(3) Vnesite številko mobilnega telefona, ki jo potrebujete za skupno rabo,
pritisnite končano ("Done") in deljena mobilna številka se je registrirala na
aplikacijo TuyaSmart APP.

Slika (1)

Slika (2)

Slika (3)

4. Brisanje naprave
(1) Vstopite v nastavitev in izberite brisanje naprave (Remove).
(2) Pritisnite potrditev “Confirm” in naprava bo izbrisana.

Opomba:
Ko odstranite napravo, morate
najprej ponastaviti RESET
WIFI Monitorja.
Drugič, pojdite na aplikacijo
TuyaSmart APP na mobilnem
telefonu, da odstranite napravo.
Tako je naprava popolnoma

Slika (1)

Slika (2)
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odstranjena iz telefona. device.

5. Detekcija alarma
Vklopite alarmno stikalo za zaznavanje gibanja. Ko gre oseba mimo domofona se
bo sprožil alarmni signal in monitor bo na telefon poslal sporočilo o zaznanem
gibanju.

Monitor, Fotografije, Interkom, Snemanje, Odklepanje,
Stikala, Predvajanje
(1) Pritisnite na kamero, da greste neposredno na monitor.
(2) Po vstopu v nadzorni vmesnik se lahko odločite za fotografiranje, snemanje,
odklepanje in ogled fotografij in posnetega gradiva v albumu.
(3) Ko znak

utripa na displeju, pomeni, da so vrata odklenjena.

Ko znak

utripa na displeju, pomeni, da so vrata odklenjena.

(4) Ko znak

utripa, pomeni,da je vzpostavljena govorna povezava z

zunanjo enoto.
(5) Znak

pomeni preklop med VRATA1,VRATA2, CCTV1, CCTV2.

(6) Znak

pomeni ogled DVR posnetkov, ki so na monitorju.
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AHD Monitor

AHD Monitor

Slika (1)

Android Sistem

IOS Sistem

Slika (2)
AHD Monitor

AHD Monitor

AHD Monitor

Signal: 90%

HD

Slika (3)

Slika (4)

Picture

Talk

Rec ordin g

Loc k 1

Switch

Loc k 2

Slika (5)

Opomba:
1. Dovoliti morate TuyaSmart APP dostop vaših fotografij.
2. Android sistem lahko izvaja pregled slik ali videoposnetkov direktno v foto
album po tem ko so slike ali posnetki že v mapi. Medtem ko Apple sistem
potrebuje vrnitev na Apple mobilni telefon za pregled slik ali posnetkov.
3. V aplikaciji ni stikala za snemanje na DVR. Vklopiti morate funkcijo snemanja
in narediti zapis na monitorju, nato pa si lahko ogledate lokalni video med
predvajanjem aplikacije.

Page10

4. Čas, ki je prikazan na video posnetku je isti kot na monitorju. Zato naj bo čas na
monitorju sinhroniziran s časom na pametnem telefonu.
5. Ko pritisnete predvajanje v aplikaciji, se prikaže video posnetek, ki je posnet na
ta dan. Če si želite ogledati posnetke drugega dne, morate v aplikaciji izbrati
željeni datum.

VRATA 1, VRATA 2 KLIC & ODGOVOR
(1) VRATA1/VRATA2 klic, bo aplikacija TuyaSmart APP pritisnila naslednji
vmesnik, pritisnite gumb za odgovor.
(2) Po kliku in odgovoru se prikaže naslednji vmesnik, lahko govorite z
VHODOM1/VHODOM2. Ravno tako lahko posnamete fotografije, snemate ali
odklenete vrata.

AHD Monitor

Slika (1)

Slika (2)

Pripomba:
1. Maksimalno število naprav za priklop znaša : 200
2. Maksimalno število mobilnih naprav z logiranjem in računom : 200
3. Maksimalno število domov, ki jih je mogoče ustvariti z enim računom aplikacije : 20
4. Maksimalno število članov družine, ki jih je mogoče dodati v en sam dom: 20
5. Maksimalno število sob, ki jih lahko ustvarimo za en sam dom : 20
6. Maksimalno število naprav, ki jih lahko dodamo v eno sobo : 50
7. Maksimalno število posameznih naprav, ki jih lahko delite z drugimi uporabniki : 20
8. Maksimalno število računov vsake aplikacije, ki jih lahko povabijo drugi domovi : 20
9. Max. 6 istočasnih uporabnikov lahko uporabljajo isto napravo.
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Meni bližnjic
V stanju pripravljenosti

pritisnite tipko kot prikazuje spodnja slika.

16:06
JANUARY

16:06
JANUARY

No.

Pic

Funkcije

Opomba

1

Ogled, predvajanje
posnetkov

Izberite datoteko za brisanje l
nastavitev
jakosti tona

ali za

2

Ogled,
predvajanja
fotografij

Izberite datoteko za brisanje
brisanje

ali ne

3

Ogled, predvajanje
slik iz zunanje
enote

Izberite datoteko za brisanje
brisanje fotografij.

4

Klic po interkomu na
drugi monitor za pogovor

5

Glejte Zunanjo
postajo ali CCTV

6

Nastavitveni meni

7

Nastavitev melodije

8

Nastavitev časa
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ali

ne

No.

Pic

9

Funkcije

Opomba
Za

Oblikovanje

posodobitev oblike v gl. meniju

Za
prikaz brez vgrajene kartice.;
Vstavite kartico, nastavite format SD
kartice in kopirajte datoteko na kartico

10

Nastavitev kartice

11

Ogled koledarja in ure

12

Poslušanje drugih
notranjih monitorjev

13

Oddajte prenos drugim

14

Ogled in predvajanje
glasbe

Izberite datoteko za brisanje
za nastavitev

15

Snemanje
zvočnega sporočila

16

Ogled, predvajanje
zvočnega sporočila

17

Internetna povezava

18

Status

Pritisnite

glasnosti

Izberite datoteko za brisanje
in
nastavite
glasnost .Pritisnite; za
“dodatne nastavitve vmesnika.
Znak
za mrežno povezavo, znak za
ne povezavo
iz omrežjem;
Znak
Znak

za delovanje WIFI, signala
da ni WiFi signala

Prekinjena povezava

PRIPOMBA:
1. Pri prikazu datoteke:
a. Podrsati levo/desno na zaslonu za premik na zadnjo/naslednjo
datoteko;
b. Pomik gor za vrnitev.
2. V meniju datotek drsenje gor/dol ali

/

izberete naslednjo stran.

3. Mikro SD kartica je potrebna za podporo funkcij 1,2,3,9,10,14, 15,16
4. Nastavitev oblike: Ko vstavite SD kartico, v monitor, bo SD kartica
samodejno nastavila obliko mape. V mapo shranite datoteke JPG ki
so manjše od 300KB Ponovno vstavite SD kartico v monitor in pritisnite
znak za obliko. Obliko lahko izberete po vaši želji ali pa znova zaženite
notranji monitor za preklop na uporabniško željeno obliko.

Page13

Sistemske nastavitve
V stanju pripravljenosti

pritisnite to tipko za vstop v glavni

in izberete željeno nastavitev kot prikazuje spodnja slika.

meni

LANGUAGE

ENGLISH

DO NOT DISTURB

DISABLE

CAN BE MONITORED

DISABLE
DISABLE

RESTORE DEF AULT

ENTER

FORMAT FLASH
AUTO LEAVING MESSAGE

DISABLE

DOOR OPEN MESSAGE
DOOR UNLOCK TIME
RECORD MODE

GATE UNLOCK TIME

FORMAT SD CARD

GATE NORMAL STATUS

COPY FILE TO SD CARD

PORT STATE

ENTER

SIGNAL TYPE

ENTER

V3.06

ID

No.
1

2

0.2S
NORMAL OPEN (NO)

OUTDOOR PANEL GENERALLY POWERED ON

V030D.000

Nastavitve
JEZIK
NE MOTI

Opcije
MULTI-JEZIK

VKLOPLJEN

Opombe
Izberite željeni jezik.
Notranji monitor je brez tona & in LED za
prikaz napajanje bo 1x utripnila ob pritisku na
zvonec. / interni klic.

IZKLOP
3

SPREMLJAN
JE
MONITORJA

VKLOPLJEN

Lahko spremljate druge notranje monitorje.

IZKLOP

Možnost spremljati.

VKLOPLJEN
4

ODKLEPA
NJE
MONITOR
JA

Na monitorju s pritiskom
/
na
znak, lahko direktno odklenete vrata.
directly.
Na monitorju ne morete odpreti vrat direktno.

IZKLOP

Pritisnite
in znak,pritisnite
odpiranje vrat.

VKLOPLJEN

Vračanje v tovarniške nastavitve.

5

TOV.NAS
TAVITVE

6

FORMAT FLASH VKLOPLJEN

7

AUTOMATIČN
O SPOROČILO

VKLOPLJEN

/

za

Format flash
Obiskovalec lahko pusti sporočilo na zunanji
enoti v primeru, da se uporabnik ne javi.

IZKLOP
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No.

8

9

Opcije

Nastavitve
SPOROČILO
ZA
ODPRTOST
VRAT
ČAS
OHRANJEVALN
IKA ZASLONA

12

OFF
ON

Ob odklenitvi vrat se bo iz zunanje enote
oglasil glasovni opomnik.

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

10 SNEMANJE

11

Opombe
Ob odklenitvi vrat iz zunanje enote ne bo
glasovnega opomnika.

FORMAT SD
K ARTICE
KOPI NA SD
KARTICO

KAMERA

Ko nekdo pokliče z zvonjenjem , se
avtomatsko posname fotografija 1pc slika.

VIDEO

Ko nekdo pokliče preko zvonca, se slika
obiskovalca avtomatično posname.

IZKLOP

Ko nekdo pokliče preko zvonca, izklopite
avtomatski zajem video slike.

VSTOP

Format SD kartice

VSTOP

Kopiranje datotek na SD kartico.

NASLOV
NAPRAVE

SOBA 1/2/3/4

ČAS ODPIRANJA VRAT
ČAS ODPIRANJA VRAT
NORMALNI STATUS VRAT

13

NAPREDNE
NASTAVITV
E

PORT STATE

TIP SIGNALA

VKLOPLJENA
ZUNANJA
ENOTA
FIRMWARE VERZIJA

15

ID

Pripomba: s to

/

NORMALNO ODPRT (NO)
NORMALNO ZAPRT (NC)

VRATA2

VKLOP / IZKLOP

CCTV1

VKLOP / IZKLOP

CCTV2

VKLOP / IZKLOP

VRATA1

AHD-1080P (Opcija)

VRATA2

AHD-1080P (Opcija)

CCTV1

AUTO (Opcija)

CCTV2

AUTO (Opcija)
Zunanja enota napaja kamero
samo med domofonsko enoto in
monitorjem.

OFF
ON

14

Glavni monitor mora biti
nastavljen na "ROOM1", in v
koliko sta dva monitorja na
istem naslovu bo barva rumena
rumeno.ow
05S
(Opcija)if two monitors set
the same address.
0.2S (Opcija)

ikono izberete.
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Zunanja enota omogoča
napajanje kamere.

Samodejno puščanje sporočila
Ta funkcija obiskovalcu omogoča, da pusti svoje sporočilo v primeru vaše
odsotnosti. Vklopite AUTO LEAVING MESSAGE funkcijo, pred vašim
odhodom. V sistemskih nastavitvah SYSTEM SETTINGS. Ko obiskovalec
pozvoni in se čas zvonjenja konča, lahko obiskovalec sliši glasovno sporočilo
zdravo ( “Hello), V tem trenutku ni nikogar doma, zato vas prosimo , da po
pisku pustite svoje sporočilo. . Za sporočilo imate na voljo 20 sekund.

Avtomatična prilagoditev tona
Zvočno sporočilo lahko posnamete ročno. Pritisnite
to tipko za vstop v glavni
meni. Izberite zvočno datoteko v kateri koli mapi,
ki jo želite nastaviti.
Pritisnite v zgornjem desnem vrhu strani, da vstopite v CONFIG ATTENTION
TONE meni, kot prikazuje spodnja slika.

01/01

Klik

/

za nastavitev tipa tona, za ton uporabnika

ZAČETNI TON. Ravno tako lahko nastavite JAKOST TONA. Po končani
nastavitvi, pritisnite tipko YES za potrditev nastavitve. Enaka je tudi
nastavitev KONČNEGA tona.
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DVR funkcija
V glavnem meniju
spodnja slika.

pritisnite

za izbiro DVR Funkcije, kot prikazuje

Avtomatična DVR funkcija: Omogočite DVR iv nastavitvi sistema » SYSTEM
SETTING« z aktiviranjem te funkcije. Lahko posnamete video s katerega koli
zvonca ali CCTV kamere v vašem sistemu ob določenem času.
Opomba:
a. Ko je detekcija premika vključena bo sistem neprekinjeno snemal 1 minuto
Če je gibanje prekinjeno je ciklični čas snemanje - 1 minuta 1 minuta - 1
minuta -1 minuta.
b. DVR funkcija ne deluje, če ni Mikro SD kartica vsaj 2G.
c. Za dobro delovanje DVR funkcije uporabite Mikro SD kartico kapacitete
manj kot 8G.
d. Za visoko kvaliteto predlagamo nastavitev resolucije 1920x1080.
e. Ko sta začetni in kočni čas enaka bo funkcija takoj ostala aktivna ves čas.
f. Ko je v načinu snemanja “RECORD MODE” se posname “VIDEO”, brez
zvoka. Ob zvonjenju zvonca zvok ne bo posnet, dokler se notranji monitor ne
odzove.

Nastavitve zajemanja in snemanja slike
Funkcija zajemanja slike
Kapaciteta SD

Resolucija

Kvaliteta slike

2G - 128G

1920x1080 / 1280x720 / 640x480,
Nastavitev

Odvisno od kapacitete
Mikro SD kartice

DVR Funkcija snemanja
Kapaciteta SD

Resolucija

Hitrost sličic

2G - 128G

1920x1080 / 1280x720 / 640x480,
Nastavljivo

5/10/15/20/25, Nastavitev
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DVR Nastavitve
No.

Opcija

Opomba

1

Nastavitve
items
DVR

OMOGOČITI

2

HITROST SLIK

5 / 10 /15 / 20 / 25 SLIK/S

3

RESOLUCIJA

1920x1080 / 1280x720 / 640x480

4

OBČUTLJIVOST
DETEKCIJE

VISOKA / NORMAL Detekcija gibanja VISOKA /
NORMALNA/NIZKA
/ NIZKA
/ LOW levels
Da ne deluje na detekcijo premika
ONEMOGOČITI

5

BEGIN TIME

Čas začetka DVR & Detekcije premika

6

END TIME

Čas končanja DVR & Detekcije premika

LOKACIJA
SNEMANJ
AA
DETEKCIJA
OSEB

DOOR1 / DOOR2
/ CCTV1 / CCTV2

7

8

9

10

11

ONEMOGOČITI

LOKACIJA DETEKCIJE DVR-ja

OFF

DA

Alarmno snemanje se ne bo zgodilo,
dokler zunanja enota ne zazna
prisotnosti osebe.
Pri video signalu ni zvoka.
V video signal z zvokom.

OMOGOČITI

Pri delovanju DVR-ja je na
zaslonu prikazan čas.

ONEMOGOČITI

Zaslon pri delovanju DVR-ja gre
avtomatično v stanje pripravljenosti

OMOGOČITI

Zaslon bo odprt v kolikor bo
zaznano gibanje.

ONEMOGOČITI

Zaslon ostaja v stanju pripravljenosti
za detekcijo gibanja.

ON
NE

DVR Z
ZVOKOM
ČASOVNI
OHRANJEVAL
NIK ZASLONA
MOTION
STREŽN
IK

Pripomba: klik

Aktivacijo DVR funkcije

/

znak za izbiro.

Prilagojena melodija zvonjenja
Ko vstavite SD kartico v monitor bo SD kartica samodejno nastavila MYRING
mapo z notranjimi mapami ALARM/VRATA1/VRATA2/INTERKOM. Shranite
datoteko MP3 v vsako od 4 map. Ponovno vstavite SD kartico v monitor, nato pa
shranjeno MP32 datoteko nastavite kot melodijo zvonjenja po vaših željah.
Opomba: Ko je sistem v načinu »SNEMANJA« “RECORD MODE” “VIDEO”,
so prilagojeni toni zvonjenja Vrata1 in Vrata2 neveljavni in predvaja se
sistemsko zvonjenje. Sistemsko zvonjenje nima vpliva, če med klicem ne izberete
snemanje videa.

Nastavitev budilke
V glavnem meniju
izberete in pritisnite tipko
alarmne nastavitve ure, kot prikazuje spodnja slika.
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za izbiro

04
08 : 00
08 : 00
08 : 00
08 : 00

No.

Opcija

Nastavitve

Opomba

1

NASTAVITEV URE

URE / MINUTE / SEKUNDE

2

NASTAVITEV DATUMA

DAN / MESEC / LETO

3

TIP ZVONENJA

01 to 13
ONEMOGO
ČENO

4

NASTAVITEV BUDILKE

VEDNO

Alarm vsak dan za 1min ob nastavljene
času

Alarm samo v nastavljenem času za
NED do SOB pravi dan.

Pripomba: klik

/

znak za izbiro.

Nastavitev zvončka
V glavnem meniju,

pritisnite na zvonček in

znak za

direktno nastavite, ali pritisnite zvonček za izbiro nastavitve, tako kot
prikazuje spodnja slika.

01
02
03
ENABLE
DISABLE
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No.
1

Opcija

Nastavitev
items
ČAS ZVONENJA

2

3

JAKOST
ZVONENJA

NASTAVITE
V VRSTE
ZVONCA

4

PONOVITEV
ZVONENJA

5

NOČNA
NASTAVITEV

6

7

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

Zvonjenje po nastavljenem času.

00 to 09

00 brez zvonjenja, 09 je največja
jakost zvonjenja

VRATA1 TIP
VRATA2 TIP,
INTERKOM TIP
ZVONENJA

01 to 13

OMOGOČENO

Ponovitev zvonjenja

ONEMOGOČENO

Brez ponovitve zvonjenja

00 to 05

Glasnost zvonjenja bo samodejna od
22:00 do 7:00 ure.

ONEMOGOČENO
Zvok je tako pri klicu, kot pri
interkomu.
Pri klicu ni zvoka, pri interkomu pa
je zvok.

ON

KLICNI TON
(VRATA1)

OFF

Zvok je pri klicu in pri interkomu.

ON

KLICNI TON
(VRATA2)

Pripomba: klik

Opomba

Pri klicu ni zvoka, vendar je zvok
na interkomu.

OFF

/

na znak za izbiro.

Wifi Nastavitve
V glavnem meniju pritisnite
prikazuje spodnja slika.

in pritisnite
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za izbiro Wifi Nastavitve kot

No.
1

2

3

Opcija

Nastavitev
items
WIFI

Opombe

OMOGOČEN

Odprt WIFI.

ONEMOGOČEN

Zaprt WiFi

ON

Avtomatična časovna sinhronizacija

ONEMOGOČEN

Mobilni telefon ne dobi vhodnega klica
in potisnih sporočil.

OMOGOČEN

Mobilni telefon dobi vhodni klic in
potisno sporočilo.

ČASOVNA
SINHRONIZACIJA OFF

NE MOTI

4

ZAKASNITEV

0S, 5S, 10S, 15S,
20S, 25S, 30S,
35S, 40S, 45S,
50S, 55S, 60S

Izberite 0-60S, mobilni telefon bo
prejel potisno sporočilo po 0-60S, ko
bo konec zvonjenja. V kolikor ste že
odgovorili, potisnega sporočila ne bo.

5

RESET WIFI

OMOGOČEN

Odstranite napravo iz oblaka.

6

FIRMWARE RAZLIČICA

7

WIFI SSID

Pripomba k l i k

SMARTLIFE-XXXX

/

Ime WIFI-ja.

na znak za izbiro.

Nastavitev SD spominske kartice
V glavnem meniju

izberete ta znak, za direktni vstop v SD

nastavitve SD kartice, kot prikazuje spodnja slika.

No.
1
2

Opcija

Nastavitev
FORMAT SD
CARD
KOPIRANJE
DATOTEK IZ
SD KARTICE

Pripomba: klik

/

Opomba

VSTOP

Format SD kartice

VSTOP

Kopiraj vse datoteke na SD kartico

na znak za izbiro.
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Odgovor na dohodni klic/ prenos klica
Ko obiskovalec pozvoni, bodo vsi notranji monitorji zvonili istočasno, kot je
prikazano na spodnji sliki.:

INCOMING CALL

Picture1

Picture2

Na LCD se prikaže “INCOMING CALL”. Klik
za pogovor z obiskovalcem kot
vam
prikazuje slika1. Klik da preusmerite klic na ostale monitorje.. Monitor se
bo vrnil v stanje pripravljenosti, če se po izteku časa zvonjenja nihče ne odzove.
V stanju zvonjenja ali odziva kliknite ikono za odklepanje vrat
In LCD bo prikazano, da so “VRATA ODKLENJENA” , Če je med
pogovorom iz VRAT1 še eden dohodni klic bo LCD prikazal , da je
nekdo na obisku pri VRATIH 2", Nato pa s klikom lahko preklopite prikazano sliko
na VRATA 2 in govorite z drugim
obiskovalcem.
OPOMBA:
Pri odzivu ali interkomu med monitorji pritisnite znak
in pritisnite znak
za utišanje mikrofona. Ponovno
pritisnite znak za mikrofon
za
vrnitev
v normalno stanje. LCD bo prikazal »PROSIM GOVORI« , Klik
na znak za vračanje. Mikrofon se bo utišal in na LCD bo prikazano
»MUTE«. Pritisnite znak ponovno za vrnitev mikrofona v normalno stanje.
a. Za odklepanje vrat je potrebno namestiti napajalnik. (Opcija).

Interni klic med monitorji
Če imate interkom za vse monitorje, v glavnem meniju lahko pokličete
druge notranje monitorje. V glavnem meniju pritisnite za izbiro drugega
monitorja. Če imate v sistemu povezana več
kot 2 monitorja prosimo
da pritisnete
ta znak. Za cilj klica in pritisnite na spodaj prikazan znak
ali
ali odložite slušalko.

Nastavitev glasnosti barv/svetlobe/kontrasta/zoom-a
V stanju zvonjenja, govorjenja, ali povezave z interkomom pritisnite znak za
nastavitve kot vam
prikazuje slika1, Nato pritisnite na sliko3,in kliknite
na nastavitev barv/svetlobe/kontrasta/glasnosti.
zoom Nastavitev : V stanju zvonjenja,
govorjenja, kliknite zaslon, da prilagodite
povečavo:: 16:9 to 4:3.
znak za barve
znak za svetlobo
znak za kontrast
znak za glasnost

Picture3

Remark:
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Ročno snemanje slike in tona
V glavnem meniju klik na
znak za ročno snemanje zvoka. Znova klik
na ikono, da končate snemanje.

Monitorsko poslušanje
V glavnem meniju kliknite
to ikono, da zaženete funkcijo poslušanja.
Če imate več kot dva monitorja, bi bile na voljo sobe za izbiro na
zaslonu.kliknite željeno notranjo enoto (monitor) za poslušanje oziroma za
interkom komunikacijo.
Opomba:
a. Pri spremljanju lahko uporabnik sliši zvok iz nadzorovane sobe. Vendar
osebe v nadzorovani sobi ne slišijo glasu iz nadzorne domofonske sobe.
b. Ko sta v sistemu več kot 2 monitorja je funkcija poslušanja monitorja
vklopljena. Prosimo Vas, da preverite v meniju sistemskih nastavitev,
kako vklopite funkcijo poslušanja monitorja.

Nadzorni zvonci/CCTV kamera
V glavnem meniju klik na
ikono in za spremljanje zvonca na
»VRATIH1« in znova pritisnite ikono, da spremenite zaslon za ogled na drug
video kanal.
Opomba:
CCTV kamero je možno spremljati samo, če je na voljo Port 4 ( Prosimo vas, da
za podrobnosti pogledate na stran15).
Pri spremljanju zvonjenja pritisnite ta znak
za govorno povezavo z osebo
na vhodu. Znak za
odpiranje vrat. Pritisnite
ta znak za odpiranje
vrat (drsna, krilna… itd.).
Opomba:
Ko spremljate VRATA1 ali VRATA2 2/CCTV 1/CCTV2, kliknite zaslon, da lahko
preklopite 16:9 na 4:3.

Funkcija oddajanja
Ta funkcija omogoča oddajanje informacij za vse monitorje v vaši hiši.V stanju
glavnega menija pritisnite na zaslon
se bo prikazala ZAHTEVA ZA
ODDAJANJE. Monitor bo prikazal ODDAJANJE. Sedaj Lahko naredite oddajo.
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Zajemanje slik in ročno snemanje
a. Ročno zajemanje slik: V stanju dohodnega klica ali spremljanja kliknite to
ikono za zajemanje slike.Na zaslonu se bo prikazan napis ZAJEMANJE
SLIKE(“IMAGES CAPTURING”).
b.

Ročno snemanje posnetka :

V stanju dohodnega klica ali
spremljanja pritisnite ikono za redno snemanje videoposnetka.
Na zaslonu se bo prikazal napis »SNEMANJE«.(RECORDING).S
ponovnim pritiskom
na ikono se bo snemanje končalo. .

c. Samodejno zajemanje slike : Pojdite v nastavitve in nastavite
“CAMERA” v SNEMALNI NAČIN (REECORD MODE), Sistem bo sliko
zajel & shranil avtomatično, ko nekdo pozvoni.
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Sistemska postavitev
Priklop Vrat 2 s pozivom (zvoncem)
Sistem podpira maksimalno 1 .glavnega monitorja, 3 dodatne monitorje,
odpiranje 2-ih vrat in 8 CCTV kamer.
Master

CCTV2

Sub Monitor

CCTV2

Sub Monitor

CCTV2

Sub Monitor

CCTV2

1. Priklop Vrat 2 za CCTV kamero
Sistem podpira maksimalno 1. glavni monitor,1.odpiranje vrat, 3 dodatne
monitorje in 9 CCTV kamer.
Master

CCTV2

Sub Monitor

CCTV2

Sub Monitor

CCTV2

Sub Monitor

CCTV2

Opomba: ZA dejansko stanje nastavitve vrat, glejte P15.
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Instalacija
1. Glejte ustrezni diagram ožičenja za sistem, ki ste ga izbrali in da se prepričajte,
da ste izbrali ustrezen kabel.
2. Položaj namestitve monitorja: predlagamo namestitev monitorja na višino 1.5-1.6m.
3. Zagotovite, da napajalnik ni priključen, preden je namestitev instalacije končana.
4. Montirajte nosilec monitorja na steno.
5. Priklopite kabel s prikazano shemo ožičenja.
6. Pritrdite monitor na nosilec..
7. Priklopite napajanje ko je video domofon instaliran.

Speciﬁkacija
NO.

PREDMETI

VSEBINA

1

Zaslon

7" zaslon

2

TFT resolucija

1024x600

3

Podpora signala

800TVL / 1080P

4

Format signala

CVBS / AHD

5

Frekvenca delovanja

2.4GHz-2.4835GHz / 5.15GHz-5.85GHz

6

Omrežni vmesnik

10M / 100M samo prilagajanje

7

IEEE Standard

IEEE 802.11 a/b/g/n

8

Napajalna napetost

AC100-240V 50/60Hz / DC15V/0.8A

9

Poraba

12W(Max), 4.5W(Stanje pripravljenosti)

10

Izhodna napetost

14±1V

11

Izhodna moč

≤350mA

12

Izhodna napetost za zvok

14±1V

13

Izhodna moč za zvok

≤20mA

14

Avdio pripravljenost in izhodna
napetost pri klicu

5V±1V

15

Razpon napetosti za zaznavanje avdio
klicev

0-2V

16

Delovna temperatura

0℃ to +40℃

17

Delovna vlažnost

0% - 95%

18

Priklop

4 žična

19

Teža

480g(AC100-240V) / 390g(DC15V/0.8A)

20

Dimenzije

188x136x22mm
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