
   

  

Instalační programování monitoru 
 
Vstup do instalačního menu: 
 
 

 

Nastavení Master a Slave monitorů při stejné adrese 

Pokud je v systému více monitorů se stejnou adresou (např. v jednom bytě, max. 4) je potřeba u jednoho 
z těchto monitorů nastavit MASTER a u dalších SLAVE. Komunikace mezi těmito monitory je „Vnitřní interkom“ 
kapitola 4.2.4 v Uživatelském manuálu. 
 
8000 – pro MASTER monitor 
8001 – pro SLAVE 1 monitor 
8002 – pro SLAVE 2 monitor 
8003 – pro SLAVE 3 monitor 
 

Monitor vrátného 

V systému lze nastavit monitor vrátného – na tento monitor lze volat z jiného monitoru přímo z menu přes 
ikonu „Volání vrátného“ viz. kapitola 4.2.3 v Uživatelském manuálu.  
 
8004 - nastavení jednotky na jednotku vrátného  
(pokud je jednotka nastavena jako jednotka vrátného, nelze se na ni dovolat z venkovní jednotky!) 
 
8005 - zrušení monitoru vrátného 
 

Zobrazení obrazu při vyzvánění na SLAVE monitorech 

Pokud je v systému více monitorů se stejnou adresou (viz. kapitola 5.1) tak po vyzvonění na tuto adresu 
začnou všechny monitory zvonit, ale obraz se defaultně zobrazí pouze MASTER monitoru. 
 
Pro zobrazení obrazu při vyzvánění i na SLAVE monitoru je potřeba na SLAVE monitorech nastavit: 
 
8006 – zapnutí zobrazení obrazu na SLAVE monitoru při vyzvonění 
8007 – zrušení zobrazení obrazu na SLAVE monitoru při vyzvonění 
 
Pozn.: pro zobrazení času na monitoru je nutné mít v systému zapojen modul PA-D2-IPG
 

Mód zámku NO/NC 

Nastavení typu zámku na venkovní jednotce. 
 
8010 – mód zámku NO power-on-to-unlock (továrně nastaveno – otevření při připojení napájení) 
8011 – mód zámku NC power-off-to-unlock (otevření při odpojení napájení) 
 

Bypass monitoru 

Při zapnutém Bypassu monitoru, nelze vstoupit do menu monitoru, pokud je právě uskutečňován hovor na jinou 
vnitřní jednotku v systému. 
 
8016 – zapnuto 
8017 – vypnuto 
 
 



   

 

Nastavení času otevření zámku 

8401 = 1s 
až 
8499 = 99s 
 

Stejné/rozdílné vyzvánění z venkovních jednotek 

9004 - pokud je v systému více venkovních jednotek, lze v menu nastavit pouze jeden vyzváněcí tón, který je 
společný pro všechny venkovní jednotky 
 
9005 - pokud je v systému více venkovních jednotek, lze nastavit v menu pro každou venkovní jednotku jiný 
vyzváněcí tón 
 

Zakázání/povolení funkce Interkom seznam 

 
9015 – povolení funkce Interkom seznam 
9016 – zakázání funkce Interkom seznam (na monitor se nelze dovolat ani nelze volat na monitor s jinou 
adresou, funkce interkom vnitřní tj. v rámci stejné adresy je stále funkční) 
 

Samootevření zap/vyp 

 
Pokud je tato funkce povolena, tak 5s od zazvonění otevře sama vnitřní jednotka zámek (bez zásahu uživatele). 
 
9030 – zakázaní funkce  
9031 – povolení funkce 
 

Nastavení počtu venkovních jednotek v systému 

9101 – jedna dveřní jednotka v systému 
9102 – dvě dveřní jednotky v systému 
9103 – tři dveřní jednotky v systému 
9104 – čtyři dveřní jednotky v systému 
 
Toto nastavení ovlivňuje možnosti monitorování z vnitřní jednotky 

Nastavení počtu externích kamer v systému 

9200 - žádná externí kamera v systému 
9201 - 1 externí kamera v systému 
9202 -  2 externí kamery v systému 
9203 - 3 externí kamery v systému 
až 
9216 - 16 externích kamer v systému 
 

Aktivace/deaktivace sluchátka 

9300 - deaktivace připojeného sluchátka 
9301 - aktivace připojeného sluchátka 
 

Reset do továrních hodnot 

2419 - resetování instalačního nastavení do továrních hodnot 
 

Funkce pro budoucí použití 

2500-2549: RM Parameter Set 
 

Funkce výrobce  

 
8018-8020: Video Display Standard (!NEMĚNIT! NECHAT NA REŽIM AUTO - 8018) 
 
 
 
 



   

  

5.16 Funkce s použitím modulu PA-D2-IPG-  

Nastavení formátu data  
8008 - Pro zobrazení data ve formátu měsíc/den/rok – pro budoucí použití 
8009 - Pro zobrazení data ve formátu den/měsíc/rok – pro budoucí použití 

Nastavení formátu času 
8012 - 12h formát času – pro budoucí použití 
8013 - 24h formát času – pro budoucí použití 

Automatická paměť 
9017 - zakázáno 
9018 - povoleno 
 
Nastavení času přesměrování 
Pokud je v monitoru uživatelem nastavena možnost „Přesměrovat“,  tak lze nastavit dobu, po kterou bude 
monitor vyzvánět než zahájí přesměrování hovoru. 
 
8505 = 5s 
až 
8520 = 20s 
(k času je nutné připočítat cca 5 sekund zpoždění na samotné přesměrování) 
 

5.17 Nastavení času 

 

 
 
 
 


