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WYGLĄD

CECHY DANE TECHNICZNE
● przeznaczony do rozbudowy zestawu 

VP-703A lub 703P o dodatkowy wide-
omonitor

● cienki, kolorowy 7” wyświetlacz LCD
● wykonany ze stopu aluminium
● możliwość wywołania obrazu na żąda-

nie użytkownika
● wysoka rozdzielczość obrazu
● regulacja głośności rozmowy
● regulacja nasycenia barw i jasności
● czternaście polifonicznych melodii
● komunikacja bez użycia słuchawki

VP-703
Napięcie wejściowe transformatora: 220 - 240V AC / 50Hz

Napięcie wyjściowe transformatora / prąd wyjściowy: 13,5V AC / 1200mA
Pobór mocy: 1,8 W (czuwanie)

8,2 W (praca)

Struktura okablowania pomiędzy wideomonitorami: do 20 m (4 x 0,5 mm2)
do 50 m (4 x 1,0 mm2)

Wideomonitor:
Temperatura pracy: -10°C do +40°C

Kąt widzenia: 92°
Czas rozmowy: 120 s

Czas monitoringu na żądanie: 40 s
Rozmiar wyświetlacza: 7”
Rozmiar wyświetlacza: 480 x 3 x 234

Wymiary wideomonitora: 169,5 x 100 x 5,7 mm
Montaż: natynkowy

Wskaźnik zasilania

Głośnik

Gniazdo zasilania

Regulacja kontrastu wyświetlacza

Regulacja jasności wyświetlacza

Regulacja głośności rozmowy
Przycisk głośności melodii wywołania
Przycisk wyboru melodii wywołania

Wywołanie
obrazu z kamery
Przycisk
odblokowujący

Przycisk - rozmowa

Mikrofon



SCHEMAT POŁĄCZENIA:

wideounifon

elektrozaczep

wideomonitor

MONTAŻ

KARTA GWARANCYJNA
Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji

Pieczęć i podpis sprzedawcy, data sprzedaży

1. ZMIE ZAMEL SP.J. udziela 24- miesięcznej gwarancji na sprzedawane towary.
2. Gwarancją ZMIE ZAMEL SP.J. nie są objęte:
  a) mechaniczne uszkodzenia powstałe w transporcie, załadunku / rozładunku lub innych okolicznościach,
  b) uszkodzenia powstałe na skutek wadliwie wykonanego montażu lub eksploatacji wyrobów ZMIE ZAMEL SP.J.,
  c) uszkodzenia powstałe na skutek jakichkolwiek przeróbek dokonanych przez KUPUJĄCEGO lub osoby trzecie a odnoszących się do wy-

robów będących przedmiotem sprzedaży lub urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wyrobów będących przedmiotem 
sprzedaży,

  d) uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej lub innych zdarzeń losowych, za które ZMIE ZAMEL SP.J. nie ponosi odpowiedzialności.
3. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji KUPUJĄCY zgłosi w punkcie zakupu lub firmie ZMIE ZAMEL SP.J. na piśmie po ich stwierdzeniu.
4. ZMIE ZAMEL SP.J. zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
5. Wybór formy załatwienia reklamacji, np. wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot pieniędzy należy do ZMIE ZAMEL SP.J.
6. Terytorialny zasięg obowiązywania gwarancji: Rzeczpospolita Polska.
7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KUPUJĄCEGO wynikających z niezgodności towaru z umową.

DZIAŁANIE
• W celu nawiązania łączności pomiędzy panelem rozmównym a wideomonitorem należy wybrać „Przycisk wywołania” na panelu rozmów-

nym, w tym momencie obraz osoby wywołującej będzie widoczny na wideomonitorze.
• Rozmowa zostanie zainicjowana po wybraniu „Przycisk - rozmowa” na wideomonitorze. Czas rozmowy to 120 sekund.
• W celu wysterowania elektrozaczepu (otwarcie drzwi) należy wybrać „Przycisk odblokowujący” na wideomonitorze. Wysterowanie elektro-

zaczepu jest możliwe po wcześniejszym nawiązaniu łączności pomiędzy panelem rozmównym a wideomonitorem.
• W celu uzyskania obrazu z kamery panelu rozmównego (funkcja obrazu na żądanie użytkownika) należy wybrać przycisk „Wywołanie 

obrazu z kamery” na wideomonitorze. Czas trwania monitoringu na żądanie to 40 sekund.
• Po wybraniu przycisków w kolejności „Wywołanie obrazu z kamery”, „Przycisk  - rozmowa” uzyskamy obraz z kamery i łączność pomiędzy 

panelem rozmównym a wideomonitorem. W ten sposób z mieszkania możemy zainicjować rozmowę i monitorować sytuację na zewnątrz.
• Regulację nasycenia barw należy wykonać za pomocą pokrętła „Regulacja kontrastu wyświetlacza”
• Regulację jasności obrazu należy wykonać za pomocą pokrętła „Regulacja jasności wyświetlacza”
• Regulację głośności rozmowy należy wykonać za pomocą pokrętła „Regulacja głośności rozmowy”
• Regulację głośności melodii należy wykonać za pomocą „Przycisk głośności melodii wywołania” (trzy poziomy głośności)
• Za pomocą „Przycisk wyboru melodii wywołania” można wybrać jedną z 14 polifonicznych melodii.
• Należy zdjąć powłokę ochronną z wyświetlacza wideomonitora.

Przeznaczony do rozbudowy zestawu wideodomofonowego VP-703A lub VP-703P o dodatkowy, równolegle podłączony wideomonitor.  
W celu podłączenia dodatkowego wideomonitora należy użyć przewód o przekroju: 
• odległość pomiędzy wideomonitorami < 20 m (4 x 0,5 mm2), 
• odległość pomiędzy wideomonitorami od 20 do 50 m (4 x 1,0 mm2)

 

WIDEOMONITOR
1. Zamontuj wspornik wideomonitora na ścianie za pomo-

cą śrub (Rys.1)
2. Po ukończeniu łączenia przewodów, umieść wideomo-

nitor na wsporniku. 
3. Podłącz wideomonitor do zasilania.

UWAGA:
● Wideomonitor nie powinien być montowany w miejscach 

gdzie występują wysokie temperatury, duża wilgotność 
lub w pobliżu telewizora.

● Nie należy dotykać ekranu mokrymi rękoma.
● Należy używać delikatnych materiałów do przecierania 

ekranu wideomonitora lub wideo kamery.
● Nie wolno rzucać lub uderzać urządzeniami.
● Obraz kamery może być nieczytelny jeśli wideo kamera 

jest mocno nasłoneczniona.
● Używając bezprzewodowego systemu komunikacji mo-

żemy uzyskać niewyraźny obraz, jest to spowodowane 
zakłóceniami fal radiowych.

Rys. 1
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