
Opatrně odšroubujte šroubek vhodným 
šroubovákem (typ a velikost). Zásadně 
nepoužívejte nůž a podobné nástroje!  

Telefon připevněte 
pomocí šroubků na 
pevnou a rovnou 
podložku.

Telefon můžete také 
připevnit  na 
elektromontážní 
krabici KU68.

Telefon nedávejte na 
křivou zeď! Hrozí  jeho 
zkroucení a poškození!

Telefon Verona Melody Audio/Video - Instalační návod

Technické údaje

  Telefon VERONA MELODY audio/video je součásti systému, který je určen 
ke komunikaci v rodinných, nebo bytových domech a sídlištích. Součástí 
videotelefonu je 3,5" displej, který slouží ke sledování snímaného obrazu 
pomocí interní (umístěna ve zvonkovém table) nebo externí kamery.  
Telefon vyzvání do sluchátka a pomocí tlačítek (celkem 6) umožňuje  
uživatelsky nastavit:
 hlasitost hovoru a vyzvánění, vypnutí vyzvánění
 vybrat si z 8 pevných a 1 programovatelné melodii pro vyzvánění od 

zvonkového tabla, telefonu, bytového zvonku a volitelného ID (např. 
druhé zvonkové tablo)

 aktivovat funkci alarm.
Dále lze tlačítka naprogramovat např. pro následující funkce:
 komunikace mezi telefony (interkom)
 zpětné volání na zvonkové tablo, aktivace el. zámku, brány
 sledování snímaného obrazu dalších kamer (jen u videa)
 ovládání externích zařízení tlačítky telefonu (např. osvětlení schodiště, 

přivolání výtahu, pojezdové brány, garážová vrata...)

Poznámka: Rozšiřující funkce lze nastavovat pomocí konfigurátoru. 
Základní funkce jsou nastaveny výrobcem systému.  

   Telefon dále obsahuje indikační LED diody, které slouží pro vizuální 
indikaci vyzvánění (modrá) a pro indikaci vypnutého vyzvánění (bílá). 
Telefon může sloužit i jako jednoduchý zabezpečovací zařízení - obsahuje 
funkci alarm, kde při narušení objektu dojde k hlasitému zvonění telefonu 
(více viz list „Telefonu Verona Melody - Funkce domácího alarmu”).

Montáž telefonu

a)   Rozmístěte telefony podle čísla uvedeného na zadním krytu. Číslo 
      telefonu je nastaveno z výroby a dá se změnit pomocí konfigurátoru.
b)   Při montáži nejprve demontujte vrchní kryt. Odšroubujte šroubek   
      a  jemně sejměte vrchní kryt telefonu.
c)   Odpojte konektor pro připojení displeje  12  (jen u videotelefonu).
d)   Proveďte montáž telefonu na rovnou zeď!
e)   Zapojte telefon dle schématu. U videotelefonu nastavte impedanční 
      přizpůsobení 13  (z výroby nastaveno na připojení k distributoru Rj45).
f)   Zapojte odpojený konektor displeje, na telefon nasaďte vrchní kryt
      (pozor na správné docvaknutí v horní části krytu) a zajistěte šroubkem.

Poznamka: Videotelefon doporučujeme umístit do výšky cca. 150cm od 
podlahy, z důvodu omezeného pozorovacího úhlu LCD displeje.

Upozornění: Při montáži na křivou zeď, nespravném zacvaknutí v horní 
části a dostatečném zašroubování vrchního krytu nemusí tlačítka 
fungovat!

Popis svorkovnice

(oranžový a oranžovobílý)
(zelený)
(zelenobílý)
(modrý a modrobílý)
(hnědobílý)
(hnědý)

+15VDC napájení
digitální linka
audio linka
(GND) - napájení
videosignál -
videosignál +

vyzvánění od dveří bytu

ELEKTRO-FA.PAVELEK,s.r.o.

Provozní napětí: 15V (stejnosměrné)

Vyhotovení: nástěnné

Vyzvánění: pomocí reproduktoru ve sluchátku (výběr z několika typu
melodií), regulace hlasitosti a vypnutí vyzvánění

Počet tlačítek: 6 

Provozní teplota: +5°C až +40°C

Vlhkost: 45 až 80%

Provozní prostředí: bez výparů, kyselin, prachu a vodních par

Rozměry: 193 mm x 80 mm x 53 mm (V x Š x H)
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Popis DPSZákladní popis

Popis: 8. Konektor pro spínaní externího SIP relé nebo optočlenu (pro 
možnost připojit přídavný zvonek), 9. Indikační LED diody (modrá, bílá), 10. 
Nastavení citlivosti mikrofonu (nastaveno z výroby),  11. Svorkovnice, 12. 
Konektor pro připojení LCD displeje (jen u videa), 13. Nastavení 
impedančního přizpůsobení videosignálu (jen u videa). 
Upozornění: Pomocí konektoru  8  lze spínat jen SIP relé nebo optočlen s 
malou spotřebou, max 15mA/5V!

Pro zapojení sběrnice iDům použijte UTP kabel.

Z+ -V+ V- Z- +DAP

Odpor 4K7

např.: dveřní kontakt, čidlo PIR, ...

   Pro využití telefonu jako alarmu připojte mezi svorku P a GND(-)  odpor 
4k7 a dveřní magnetický kontakt nebo PIR čidlo. Při přerušení obvodu nebo 
zkratu dojte k aktivaci funkce alarm.
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Podle druhu instalace vyberte umístění jumperu (propojky) na DPS   13  :  
Pozice 1: Telefon je připojený v sérii s jinými videotelefony a není poslední.
Pozice 2: Telefon je samostatně připojený k distributoru (výchozí).
Pozice 3: Telefon je připojený v sérii a je umístěn na posledním místě série.

Nastavení impedančního přizpůsobení videosignálu

Popis telefonu: 
1. Sluchátko, 
2. Vidlicový přepínač, 
3. Indikační LED (modrá,bílá), 
4. Programovatelná tlačítka 1 až 6, 
5. Tlačítko 5 (symbol 5 nebo          ), 
6. Tlačítko 6 (symbol          ), 
7. 3,5" LCD displej (jen u videotelefonu).
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