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1. POPIS 

Videotelefon  typ 1760/6 je určen pro domovní systém Urmet 2Voice. 

Hlavní vlastnosti: 

• barevný 5'' TFT-LCD displej (širokoúhlý); 

• dotyková tlačítka; 

• možnost aktivace funkcí pomocí gest na IR detektoru (ve výchozím nastavení vypnuto); 

• nastavení videa (kontrast, jas a barva) prostřednictvím nabídky OSD; 

• možnost přizpůsobení vyzváněcího tónu výběrem z pěti různých typů; 

• možnost nastavení hlasitosti vyzvánění: minimální, střední, maximální 

• Funkce „Čištění displeje“; 

• režim Handsfree nebo Push-to-talk: 

–– Handsfree: jedním stisknutím tlačítka hovor zahájíte a dalším stisknutím jej ukončíte;  

–– Push-to-talk: stiskněte tlačítko hovoru, chcete-li mluvit na venkovní panel; uvolněte tlačítko, chcete-li poslouchat. 

 

2. POPIS KOMPONENTŮ A VLASTNOSTÍ 

 
 

1. Multifunkční tlačítko : otvírání brány / volání interkomu 1. 

2. Multifunkční tlačítko : speciální funkce 8 / interkomové volání 2. 

3. Tlačítko otevírání dveří (zelené / červené LED podsvětlení). 
4. Zvýšené zářezy pro zrakově postižené. 
5. Displej 5”. 
6. Mikrofon. 
7. IR detektor pro ovládání gesty. 

8. Tlačítko pro přístup k programování a OSD menu  (oranžové LED podsvětlení). 

9. Tlačítko zapnutí/vypnutí hovoru (zelené LED podsvětlení). 

10. Multifunkční tlačítko : Funkce „Čištění obrazovky“ / přesměrování hovoru. 

11. Multifunkční tlačítko : režim zapnutí / přepínání kamer / funkce „Čištění displeje“. 

12. Multifunkční tlačítko : funkce „MUTE“ (červené LED podsvětlení) / interkomové volání 3. 
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13. Reproduktor. 
14. Svorky pro připojení k systému. 
15. Trimr pro nastavení hlasitosti reproduktoru. 
16. Konfigurační dip-přepínače (SW1 / SW2 / SW3): 

– 1 na SW1, definuje provozní režim videotelefonu: OFF “Hands free” (výchozí) / ON “Push to talk”; 
– 2-8 na SW1, pro definování čísla bytu ve stoupačce; 
– 1-2 na SW2, pro definování čísla stanice v bytě. 
– č. 1 na SW3, nepoužito. 
– č. 2 na SW3, zapíná nebo vypíná IR detektor pro ovládání gesty. 

 

Pozn: Informace o nastavení přepínačů naleznete v uživatelském návodu. 

 

17. Kryt je třeba demontovat v případě instalace a propojení s příslušenstvím 1750/50 (IN-OUT). 

 

Pozn: Videotelefon je vybaven vestavným naslouchátkem, které funguje pouze během videohovorů. 

Videotelefon je navíc vybaven dvěma vyvýšenými zářezy, které jsou umístěny po stranách vedle tlačítek a 

pomáhají zrakově postiženým uživatelům lokalizovat polohu obou tlačítek dotykem. 

 

3. INSTALACE 
POZOR! Pro správnou funkci ovládání gesty neinstalujte zařízení na místa, kde může být vystaveno přímému 

slunečnímu záření, protože IR detektor je citlivý na světlo. 

Pokud je videotelefon 1760/6 instalován jako výměna za videotelefon 1750/5 - / 6 - / 15 - / 16, funkce „Příkazy gest“ 

nesmí být aktivována. 

• Nainstalujte krabici pro zapuštěnou montáž Mod. 503 nebo krabici pod omítku Ø 60 ve výšce uvedené na 

následujícím obrázku. 

• Upevněte držák k montážní krabici. 

• Naprogramujte dip-přepínače a připojte systémové vodiče ke svorkovnicím. 

• Upevněte videotelefon k držáku. 

• Odstraňte ochrannou fólii z displeje. 

 
 

 

 

 

 

 

 

2 ks M3,5 x 19 mm 

(součástí) 

2 ks M3,5 x 19 mm (šrouby se 

zápustnou hlavou) 
2 ks šroubů a 

hmoždinek (součástí) 
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Pro připojení videotelefonu IN-OUT je nutné sejmout kryt, jak je znázorněno na obrázku, a vložit obvod adaptéru 

1750/50, postupujte podle pokynů uvedených v brožuře dodávané s produktem. 

 

3.1 POPIS SVORKOVNICE 
 

 

 

 

 

 

 

4. OMEZENÍ INSTALACE VIDEOTELEFONU 
Pokud je na videotelefonu VOG5 1760/6 aktivována funkce ovládání gesty, můžete být snížen počet videotelefonů ve 

stoupačce připojeném k adaptéru sběrnice 1083/53 nebo 1083/50, se stejnými maximálními vzdálenostmi. 

Snížení je následující: 

 
Další typy kabelů naleznete v podrobném návodu na webu www.urmet.cz v sekci „Ke stažení“. 

 

5. JAK VSTOUPIT DO REŽIMU PROGRAMOVÁNÍ 

Chcete-li vstoupit do režimu programování zařízení, stiskněte a podržte tlačítko na více než 5 sekund, když je 
zařízení v pohotovostním režimu. 

Vstup do programovacího režimu je potvrzen třemi krátkými pípnutími a vizuální indikací LED tlačítka , které začne 
oranžově blikat. 

Režim programování lze opustit dlouhým stisknutím tlačítka . Operace bude poté potvrzena 2 dlouhými pípnutími 
a LED na tlačítku, která přestane blikat a vrátí se do předchozího stavu (viz kapitola „Signalizace stavu LED“). 
Pozn: Zařízení automaticky ukončí programovací režim po 10 minutách od přístupu. 
 

6. NASTAVENÍ PRO FUNKCI INTERKOMU 
Pro získání adresy interkomu musí uživatel postupovat následovně: 

• Vstupte do programovacího režimu. 

Přídavné externí vyzvánění 

Vyzvánění z podlaží 

Vstup sběrnice BUS 

Výstup sběrnice BUS 

Napaječ typ Typ kabelu Počet videotelefonů 

Systémový kabel Urmet 1083/90 

Systémový kabel Urmet 1083/90 

(1 kroucený pár) 

(1 kroucený pár) 

http://www.urmet.cz/


VIDEOTELEFON 1760/6 - INSTALACE 

5 
 

• Na videotelefonu (A) tiskněte a podržte tlačítko, které chcete naprogramovat (cca 3 sekundy)  nebo  nebo

dokud zařízení na krátkou dobu nepípne. 

• Zařízení je poté nastaveno na interkomovou funkci. 

• Přejděte na videotelefon (B), na který chcete volat z tohoto tlačítka, a stisknutím potvrďte spojení. 

Nebo alternativně přejděte ke vstupnímu panelu a stiskněte příslušné tlačítko uživatele spojeného s videotelefonem 

(B). 

Pozn: Pro další informace postupujte podle pokynů v systémové příručce. 

 

7. RESET NA TOVÁRNÍ NASTAVENÍ 

Pro obnovení výchozích parametrů zařízení po vstupu do programovacího režimu podržte tlačítko stisknuté déle 

než 5 sekund, stiskněte současně tlačítka a  déle než 3 sekundy. Systém vydá 2 dlouhá pípnutí pro 

potvrzení a ukončení programovacího režimu. 

 

8. TECHNICKÉ PARAMETRY 
Napájecí napětí:...................... 36 ÷ 48 V= 

Maximální spotřeba:............... @ 48 V= 

Pohotovostní:............. < 3 mA 

Provozní:……............... < 160 mAcc 

Svorky S+ a S- výstup ............. 25 mA @ 24 V= 

Displej ..................................... 5'' TFT-LCD 

Rozlišení displeje..................... 800 x 480 pixelů 

Rozsah provozních teplot:...... -5° ÷ 50°C 

Rozměry (DxHxV): .................. 160 x 130 x 26 mm 

 

 

 

 

 

 


