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Důležité bezpečnostní pokyny a varování

Z důvodu,  aby  jste  předešli  poškození  a ztrátám,  si  před  použitím  výrobku  pozorně

předčtěte následující bezpečnostní pokyny a varování.

Poznámka:
 Zařízení  nevystavujte  přímému slunci,  páře  ani  prachu.  V  opačném případě

může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. 
 Nevystavujte zařízení  vlhkému prostředí.  V opačném případě může způsobit

požár. 
 Zařízení  se  musí  instalovat  na  pevném,  rovném  povrchu,  aby  se  zajistila

bezpečnost  při  zatížení  a zemětřesení.  V  opačném  případě  může  zařízení

spadnout nebo se převrátit.
 Nepokládejte zapnuté zařízení na koberec.
 Neblokujte průchody vzduchu aby bylo zařízení správně chlazeno. V opačném

případě se teplota zařízení může zvýšit a způsobit požár.
 Na zařízení nepokládejte žádné předměty. 
 Zařízení nerozebírejte bez odborných pokynů.

Varování:
 Používejte  jen vhodné typy baterií,  abyste předešli  poškození  zařízení  nebo

požáru. 
 Starou baterii nahraďte pouze baterií stejného typu. 
 Připojujte zařízení jen ke vhodnému typu napájení. V opačném případě může

dojít k nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Zvláštní upozornění
 Tento návod je jen referenční. 
 Zařízení může být upraveno bez předchozího písemného upozornění.
 Všechny  ochranné  známky  a registrované  ochranné  známky  jsou  majetkem

jejich příslušných majitelů. 
 V  případě  jakýchkoliv  pochybností  o  obsahu  nebo  rozporu  manuálu  se

zařízením kontaktujte svého distributora.
 Více informací se dozvíte na naší webové stránce. 



1 Přehled produktu

1.1 Úvodní informace o produktu

Digitální zařízení VTO má nenáročný provoz, jednoduchou instalaci a podporuje:

 Wi-Fi

 Živý náhled v mobilním telefonu

 Volání na zařízení VTH a videohovory

 Odemykání dveří kartou

 Řídící centrum dostupné jedním tlačítkem

 Alarm při odtržení

1.2 Příslušné modely

Model Barva Odemknutí

pomocí karty

Typ tlačítka Modul ovládání zámku PoE napájení Wi-Fi

VTO2111D-WP Černá Podporováno
Mechanické

tlačítko

Podporován

zabudovaný a externí
Podporováno Podporované

VTO2111D-W Černá Podporováno
Mechanické

tlačítko

Podporován

zabudovaný a externí
Podporováno Podporované

VTO2111D Černá Podporováno
Mechanické

tlačítko

Podporován

zabudovaný a externí
Podporováno Nepodporované
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2 Struktura

2.1 Přední panel

Přední  panel  zařízení  je  zobrazený  na  Obrázek   2  -.  Popis  každého  prvku  najdete

v přiložené tabulce Tabulka  2 -.

Obrázek 2-1

Č. Popois Poznámka

1 MIC Mikrofon

2 Kamera Monitoruje příslušnou oblast dveří.

3 Zóna pro kartu Slouží pro čtení přístupové karty a ovládání zámku 

dveří.

4 Indikátor  V pohotovostním stavu svítí modré světlo.
 V případě volání nebo je-li zařízení offline modré 

světlo bliká.

5 Tlačítko volání Volání na zařízení VTH nebo řídící centrum
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Č. Popois Poznámka

6 Reproduktor Zvukový výstup.

Tabulka 2-1

2.2 Zadní panel

Zadní  panel  zařízení  je  zobrazený na  Obrázek  2 -.  Popis  každého prvku najdete v

tabulce Tabulka  2 -.

Obrázek 2-2

Č. Název prvku Poznámka

1 Instalační konzola Konzola na připevnění zařízení ke stěně.

2 Tamper 
V případě odtržení zařízení ze zdi způsobí alarmovou 

událost na řídící centrum. 

3
Konektor vstupů a 

výstupů

Slouží pro připojení ostatních zařízení, např. 

magnetického detektoru otevření dveří. 

4 Resetovací tlačítko

 Krátkým stiskem tlačítka obnovíte nastavení sítě 

WiFi. 
 Dlouhým stiskem tlačítka obnovíte tovární 

nastavení. 

5 Rozhraní RJ45 Pro připojení do sítě LAN s možností PoE napájení. 
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Č. Název prvku Poznámka

6 Napájecí konektor

Slouží pro připojení externího napájecího zdroje 12 

(tolerance napájecího napětí je 9 V – 26 V) , ochrana 

proti přepólování

Tabulka 2-2

3 Síťové schéma

Síťové schéma zařízení Villa VTO je zobrazené na Obrázek  3 -.

Obrázek 3-3
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Tísňové tlačítko

Detektor pohybu

Snímač dverí

Detektor kouře

Digitální zariadenie VTH

Kabel

Kabel

Kabel

Switch

Switch

Dveřní jednotka VTO

Řídící centrum/platforma

Klientske pracoviště



4 Instalace a nastavení

4.1 Zapojení zařízení

Zapojení zařízení je zobrazené na Obrázek  4 -.

Obrázek 4-4

4.2 Instalace zařízení

Varování:

 Vyhnětě se instalaci v nevhodném prostředí jako je například vlhko, vysoká teplota, 

prach, nebo přímé slunce

 Instalaci zařízení by měla provádět odborná firma. V případě poruchy se obraťte na 

odbornou pomoc.
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Elektrický zámek

Elektrické napájení

Snímač 
dverí

Tlačítko 
odemknutí

Zařízení s rozhraním 485

Napájení 12 V



 

4.2.1 Šrouby

K instalaci doporučujeme použít přiložené šrouby, viz Schéma  4 -.

Název prvku Obrázek Množství

M4 × 30 šroub s půlkulatou hlavou a 

křížovou ryskou
2

Schéma 4-3

4.2.2  Postup instalace

Instalace zařízení VTH je zobrazená na Obrázek  4 -.

Obrázek 4-5

Kroky:

Krok 1. Přiložte instalační držák na stěnu, opište a vyvrtejte příslušné díry. 

Krok 2. Do hotové díry vsaďte hmoždinku. 

Krok 3. Pomocí přiložených šroubů připevněte držák. 

Krok 4. Nasaďte zařízení na držák a zajistěte ho šroubkem na spodní části. 
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Krok 5. Otvor kolem zajišťovacího šroubku zakryjte přiloženou gumovou krytkou.

Poznámka:

Doporučená instalační výška od země je 1,4 m až 1,6 m. 

4.3 Nastavení zařízení

4.3.1 Před nastavením

Varování:

 Osoba která provádí nastavení systému musí být znalá.

 Před připojením zařízení  k napájení  se ujistěte,  že napájecí  zdroj  je v pořádku a

bezpečně připojen k napájecí síti.

 Po dokončení nastavení opusťte menu nastavení.

Výchozí IP adresa VTO je 192.168.1.110. 

Před použitím zařízení VTO změňte jeho IP adresu do stejného rozsahu jako je IP 

adresa monitoru VTH.

Kroky nastavení:

Krok 1. Připojte zařízení ke zdroji napájení a zapněte ho. 

Krok 2. Ve webovém prohlížeči zadejte výchozí IP adresu 192.168.1.110. 

Obrázek 4-6
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Krok 3. Zadejte uživatelské jméno a heslo. 

Poznámka:

Výchozí  uživatelské  jméno  je  „admin“  a  výchozí  heslo  je  „admin“.  Podrobnosti  o

nastavení najdete v části 5.2.4.1.

Po dokončení změny IP adresy se webová stránka obnoví a přejde na novou IP adresu. 

4.3.2 Nastavení zařízení

Príklad se zařízením VTH5221D:

Krok 1. Připojte zařízení k napájení. 

Krok 2. Na úvodní obrazovce dlouze přidržte tlačítko Nastavení (Settings) na 6 vteřin.

V zařízení se zobrazí pole pro zadání hesla (Password Verification). 

Krok 3. Zadajte výchozí instalační heslo projektu: 123456. 

Krok 4. V menu nastavení zvolte položku Nastavení sítě (Net Set). 

 Bezdrátové připojení:

Pokud vaše zařízení VTH podporuje připojení Wi-Fi, můžete zvolit bezdrátové připojení.

1. Vyberte  položku  Bezdrátové  připojení  (Wireless),  otevřete  položku  Síť  WLAN

(WLAN) a zobrazí se dostupné sítě Wi-Fi. Obrázek  4 -.

Obrázek 4-7

2. Vyberte  síť  Wi-Fi,  ke které  se chcete  pripojit,  a  do  kontextového okna připojení

zadejte její heslo.
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3. Stiskněte OK.

Následně se v rozhraní zobrazí ikona  v pravém horním rohu, která znamená, že je

zařízení úspěšně připojené.

 Připojení pomocí síťového kabelu:

1. Vyberte položku Připojení kabelem (Wired). Obrázek  4 -.

Obrázek 4-8

2. Zadajte IP adresu zařízení VTH (VTH Local IP), masku podsítě (Subnet Mask) a

bránu (Gateway). 

3. Stiskněte OK.

V rozhraní zařízení se zobrazí položka  v pravém horním rohu, která znamená, že je

zařízení úspěšně připojené.

Poznámka:

K automatickému nastavení IP adresy a masky sítě můžete zapnout funkci DHCP. 

Krok 5. Číslo místnosti zařízení můžete nastavit v sekci Produkce (Production). 

Varování:

Číslo místnosti zařízení VTH se musí shodovat s číslem místnosti VTH na webové

stránce VTO. Více štěte v části 5.2.3. 

 Pokud  chcete  nastavit  toto  zařízení  VTH  ako  hlavní,  vyberte  položku  Hlavní

(Master).

Zadejte číslo místnosti, uložte stlačením OK, viz. Obrázek  4 -.
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Obrázek 4-9

 Pokud chcete nastavit toto zařízení VTH jako klapku VTH, vyberte položku Klapka

(Extension). 

Zadajte  informace  potřebné  k nastavení  klapky  jako  je  číslo  místnosti  a  IP

adresahlavního  zařízení,  aby  se  klapka  automaticky  synchronizovala  s hlavním

zařízením, viz Obrázek  4 -.

Obrázek 4-10

4. Stlačením položky OK uložíte konfiguraci. 

Systém zobrazí informaci že konfigurace byla úspěšná.
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Poznámka:

Pokud  je  Telnet  server  zapnutý  (ON),  personál  vykonávající  ladění  může

sledovat konfiguraci VTH přes telnet + IP. 

Krok 6. Stlačte tlačítko síť (Network) na konfiguraci informací o zařízení VTO. 

Varování:

Před konfigurací se ujistěte, že zařízení VTO je připojené k napájení a nachází se ve

stejném segmentu síťe se zařízením VTH.

1. Zadejte  název  zařízení  VTO,  adresu  IP  hlavního  zařízení  VTO,  nastavte  stav

aktivace (Enable Status) na , viz. Obrázek  4 -.

Obrázek 4-11

2. Zadajte název zařízení VTO a IP adresu klapky VTO, vyberte typ zařízení (Device

Type), nastavte Stav zapnutí (Enable Status) na .

Zařízení podporuje 19 klapek a stlačením tlačítka  sa posunete na další stranu

kde můžete konfigurovat další klapku.
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4.3.3 Úspěšné nastavení

Když chcete volat na zařízení VTH, na zařízení VTO vytočte číslo místnosti VTO. Na

zařízení VTH se zobrazí příslušné video a funkční tlačítka, viz. Obrázek  4 -.

Obrázek 4-12

Ikona Název ikony Poznámka

Odemknout1
Stiskem tlačítka odemknete zámek 

připojený k prvnímu výstupu.

Odemknout2

Pokud je zařízení vybavené sběrnicí 

RS485 a má připojený rozšiřující modul, 

můžete odemknout druhý zámek.

MIC
Stlačením tlačítka  vypnete váš 

mikrofon. 

IP kamera
Stlačením tlačítka  vyberte 

obrázek z kamery přidané mezi oblíbené. 

Snímek

Stlačením tlačítka  můžete uložit 

snímek.

Poznámka:

Pokud nemáte vloženou SD kartu, toto 
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Ikona Název ikony Poznámka

tlačítko je šedé a funce nejde použít. 

Nahrávat

Stlačením tlačidla  můžete nahrávat;

po skončení hovoru stlačením tlačítka

 ukončíte nahrávání. 

Záznamy se ukladají na SD kartu. Pokud 

se karta zaplní, nejstarší záznamy se 

přepíší.

Poznámka: Pokud není SD karta vložena 

v zařízení, tlačítko je šedé.

/ Hlasitost Nastavení hlasitosti hovoru.

Přijmout

hovor
-

Zavěsit -
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5 Konfigurace webového rozhraní

V této části jsou uvedené informace o webovém rozhraní, jeho parametrech a 

možnostech nastavení. 

5.1 Přihlášení a odhlášení do webového rozhraní

5.1.1 Přihlášení

Krok 1. Do webového prohlížeče zadejte výchozí IP adresu 192.168.1.110. viz. Obrázek  

5 -.

Poznámka:

Výchozí uživatelské jméno je „admin“ a výchozí heslo je „admin“.

Podrobnosti o nastavení najdete v časti 5.2.4.1.

Obrázek 5-13

Krok 2. Zadajte uživatelské jméno a heslo.

Poznámka:

Z důvodu bezpečnosti je vhodné heslo při prvním použití změnit.

Krok 3. Klikněte na položku přihlášení (Login).
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5.1.2 Odhlášení

Krok 1. Vyberte v menu položku odhlášení. (Logout>Logout>Logout). Viz. Obrázek  5 -.

Obrázek 5-14

Krok 2. Klikněte na tlačítko Odhlásit (Logout). 

Systém ukončí webové rozhraní, vrátí se na rozhraní přihlášení. 

5.2 Systémová konfigurace

5.2.1 Lokální konfigurace

V  rozhraní  lokální  konfigurace  (Local  Config)  můžete  zobrazit  model  zařízení  VTO,

informace o verzi atd.

5.2.1.1 Lokální konfigurace

V  rozhraní  Systémová  konfigurace>Lokální  konfigurace>Lokální  konfigurace  (System

Config>Local  Config>Local  Config)  můžete nastavit  světelný spínač,  ukladací  prostor,

dátum restartu atd. Viz. Obrázek  5 - a Schéma  5 -.
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Obrázek 5-15

Parametr Poznámka

Snímač Nastavení hranice dodatečného osvětlení.

Ukládací prostor Cesta k ukladacímu prostoru pro záznamy a obrázky, můžete si

vybrat FTP nebo kartu SD. 

Podrobnosti o nastavení FTP najdete v části 5.2.4.2. 

Typ zařízení Zobrazení typu zařízení „Stanica Villa (villa station)“.

Datum restartu V určenou dobu se zařízení automaticky restartuje. 

Přednastavený čas je v úterý v 2:00 hod. 

Informace o verzi Zobrazení informace o vezi.

Způsob vytáčení Existují sériové nebo nesériové způsoby vytáčení. 

Výchozí nastavení Obnovení nastavení do výchozího stavu. 

Obnovit Kliknutím obnovíte aktuální zobrazení.

OK Kliknutím na tlačítko OK uložíte. 

Schéma 5-4

5.2.1.2 Správce ovládání přístupu

Správce  ovládání  přístupu  (A&C  Manager)  ovládá  přededevším  časový  interval  při

odemknutí, období odemknutí a čas kontroly snímače dveří. 

Přejděte  do  položky  Systémová  konfigurace>Lokální  konfigurace>Správce  ovládání

přístupu (System Config>Local Config>A&C Manager). Viz. Obrázek  5 - a Schéma  5 -.
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Obrázek 5-16

Parametr Poznámka

Časový interval odpovědi při

odemknutí (Unlock 

Responding Interval)

Interval mezi aktuálním a nasledujícím odemknutí, 

jednotkou jsou vteřiny

Období odemknutí Čas odemknutí zámku, jednotkou jsou vteřiny.

Čas kontroly snímače dveří Tuto funkci můžete použít pokud používáte snímač 

dveří. Smímač slouží pro kontrolu kdy jsou dveře 

otevřené. 

Kontrola signálu snímače 

Automatický snímek Pokud funkci zapnete (Enable), při přiložení karty se 

automaticky uloží dva snímky na SD kartu nebo FTP. 

Nahrát záznam odomknutí Pokud funkci zapnete (Enable), nahraje se záznam 

odemknutí. Můžete ho zobrazit v části Vyhledávání 

informací>Záznamy odemknutí>Záznamy odomknutí 

zařízení VTO (Info Search>Unlock Record>VTO 

Unlock Record).

Vydání karty Autorizace práv odemknutí pro kartu IC, pro uživatele je

odemknutí dveří pohodlné; systém podporuje 10 000 

karet IC. 

Prečtěte si část 5.2.1.3.

Predvolené Obnovení výchozích nastavení správce ovládání 

přístupu. 

Obnovit Kliknutím na položku Obnoviť (Refresh) obnovíte 

aktuální rozhraní. 

Schéma 5-5

5.2.1.3 Vydání karty

Poznámka:

Před vydáním karty přidejte nejprve zařízení VTH, přečtěte si část 5.2.3.1.
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Krok 1. Vyberte položky Systémová konfigurace>Lokální konfigurace>Správce aktivace a

výstupu (System Config>Local Config>A&C Manager).

Krok 2. Klikněte na položku Vydání karty (Issue Card) a přiložte kartu IC do blízkosti 

místa na čtení karty na zařízení VTO. Systém zobrazí rozhraní s informacemi o čísle 

karty.

Krok 3. Zadejte příslušné uživatelské jméno karty IC a číslo místnosti, klikněte na 

položku OK.

Poznámka:

Zadejte číslo místnosti, které se musí shodovat s informací na zařízení VTH.

Krok 4. Kliknutím na položku Potvrdiť vydání (Confirm Issue) dokončíte vydání karty.

Nyní můžete přejít do časti Systémová konfigurace>Správce vnitřních prostor>Správce 

digitální vnitřní stanice (System Config>Indoor Manager>Digital Indoor Station Manager),

zobrazíte kliknutím na položku .

5.2.1.4 Správce hovorů

Přejděte  na  položku  Systémová  konfigurace>Lokální  konfigurace>Správce  hovoroů

(System Config>Local Config>Talk Manager), viz. Obrázek  5 -.

Zařízení  podporuje  správu  hovorů  a  můžete  zapnout  a  vypnout  nahrávání  záznamů

hovoru, vzkazů a automatických snímků. 

Obrázek 5-17
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Parametr Poznámka

Automatický 

snímek

Vyberte položku Zapnout (Enable) a v případě volání se 

automaticky zaznamenají tři snímky a nahrají se na FTP alebo 

kartu SD.

Nahrát vzkaz

Vyberte položku Zapnout (Enable) a v případě volání ze zařízení 

Villa VTO na zařízení VTH, na kterém nikdo neodpovídá, může 

volajíci zanecha vzkaz.

Vzkaz se uloží na SD kartu a můžete ho zobrazit na zařízení VTH.

Poznámka:

Pokud je na zařízení VTH nastavený čas trvání vzkazu 0 vteřin, 

zanechání vzkazu není možné. Pokud je nastavený čas trvání 

vzkazu jiný než 0 vteřin, tak v případě, že nikdo neodpovídá na 

volání ze zařízení VTO, vás zařízení vyzve, zda chcete zanechat 

vzkaz.

Nahrát záznam 

hovoru

Vyberte položku Zapnout (Enable) a nahraje sa záznam hovoru, 

který můžete zobrazit v části Vyhledání informácí>Záznamy 

odemknutí>Záznamy hovorov (Info Search>Unlock Record>

Call Record).

5.2.1.5 Systémový čas

Přejdi do položky Systémová konfigurace>Lokální konfigurace>Systémový čas (System

Config>Local Config> System Time), viz. Obrázek  5 -.

Na tomto místě můžete nastavit formát data, formát času (24-hodinový a 12-hodinový) a

zadat systémový datum a čas. Kliknutím na položku Synchronizovat s počítačem (Sync

PC) můžete synchronizovat systémový čas s časom počítače. Můžete nastavit i začátek

letního času.
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Obrázek 5-18

Parametr Poznámka

Formát datumu Nastavení zobrazení datumu.

Formát času
Nastavení zobrazení času, k dispozici jsou 12-hodinový a 24-

hodinový režim.

Systémový čas Nastavení zobrazení systémového času.

Synchronizovat s 

počítačem

Kliknutím na položku „Synchronizovat s počítačem (Sync PC)“ 

můžete synchronizovat systémový čas s lokálním počítačem.

Zapnout letní čas Zaškrtnutím políčka „Zapnout letní čas (DST Enable)“ zapnete 

letní čas.

Pokud se nacházíte v lokalitě s letním časem, můžete příslušně 

nastavit letní čas. Na určení začátku a ukončení letního času si 

můžete vybrat režim týdne alebo datumu.

Typ letního času

Čas začátku

Čas ukončení

Zapnout server 

NTP
Zškrtnutím políčka „Zapnout server NTP (NTP Enable)“ zapnete 

funkci synchronizace času serveru NTP.

Můžete zadat adresu IP, zónu, č. portu a nastavit interval 

synchronizace s počítačem s nainstalovaným serverem NTP.

Server NTP

Zóna

Č. portu

Doba aktualizacie 

serveru NTP

Předvolené
Kliknutím na položku „Predvolené (Default)“ obnovíte predvolené

nastavení na této kartě.

Obnovit Kliknutím na položku „Obnovit (Refresh)“ obnovíte tuto stránku.

Schéma 5-6
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5.2.1.6 Správce konfigurace

Přejdi  do  položky  Systémová  konfigurace>Lokální  konfigurace>Správce  konfigurace

(System Config>Local Config> Config Manager), viz. Obrázek  5 -.

Můžete importovat a exportovat konfiguraci nebo obnovit původní nastavení.

Obrázek 5-19
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Paramtry Poznámka

Zálohovat Zaškrtněte políčka „Č. karty (card no.)“, „Informace o zařízení VTH (VTH 

info)“ a kliknutím na položku  můžete zálohovat č. karty a 

informace o zařízení VTH.

Obnovit 

zálohované

údaje

Obnovení zálohovaných informací o kartě nebo o zařízení VTH.

 Pokud se během používání Villa VTO obnoví na výchozí nastavení 

nebo jsou informace o kartě nestandadrní, můžete zaškrtnout 

políčko Informace o kartě (Card Info) a kliknutím na položku Obnovit

zálohované údaje (Restore Backup) obnovit zálohované informace o

kartě.

 Pokud během používání omylem změníte informace o zařízení VTH,

můžete zaškrtnout políčko obnovení VTH (VTH info) a obnovit 

zálohované údaje o zařízení VTH.

Upozornění:

Zařízení VTO každou půlhodinu automaticky uloží č. karty a 

informace o zařízení VTH do systému, čož znamená, že pokud 

chcete obnovit informace o kartě nebo o zařízení VTH, musíte to 

udělat v rámci tohto časového limitu.

Exportovat Export konfiguračního souboru (Config.backup)

Import konfiguračího souboru.Importovat

Předvolené Obnovení všech parametrů na prednastavené hodnoty.

Schéma 5-7
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5.2.2 Konfigurace sítě LAN

Přejděte do položky Systémová konfigurce>Konfigurce a síť LAN>Konfigurace sítě LAN

(System Config> LAN Config> LAN Config), viz Obrázek  5 -.

Na tomto místě můžete zaregistrovat zařízení VTO do centra a nastavit volání do centra.

Přečtěte si část 5.1.1.

Obrázek 5-20

Parametr Poznámka

Č. budovy
Nastavení č. budovy zařízení Villa VTH a č. jednotky.

Č. jednotka budovy

Č. zařízení VTO
Přednastavená hodnota je 6901. Pokud připojíte více než jedno 

zařízení VTO, zadajte hodnoty 6901, 6902, 6903 a tak dále.

Maximální počet 

klapek

1 zařízení VTH podporuje 5 klapek, počet klapek zadajte podle 

skutečného stavu.

Varování:

Pokud se počet klapek změní, restartujte zařízení VTH a znovu 

ho nakonfigurujte.

Skupinové volání
Označením zašktrávacího políčka „Skupinové volání (Group 

Call)“ můžete volat na všechny zařízení VTH v této místnosti.

Adresa IP řídícího 

centra
Zadajte adresu IP a č. portu řídícího centra a označte 

zaškrtáváací políčko „Registrovat do řídícího centra (Register to 

MGT center)“.

Registrovat do 

řídícího centra

Č. portu řídícího 

centra
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Parametr Poznámka

Čas volání zařízení

VTS

Nastavení intervalu tlačítka volání na zařízení pro volání do 

řídícího centra.

Možnosť volat 

zařízení VTS

Označením zašktrávacího políčka „Možnost volat zařízení VTS 

(Call VTS or Not)“ zapnete funkci volání do řídícího centra 

pomocí tlačítka na zařízení Villa VTO po dobu nastaveného 

intervalu místo volání na zařízení VTH.

Přesměrování 

hovoru do řídícího 

centra při 

nezodpovězení

Pokud vyberete položku aktiváce (Enable), tak v případě volání 

ze zařízení VTO na zařízení VTH, na které nikdo neodpovídá, se

hovor přesměruje do řídícího centra.

Poznámka:

Pokud zapnete tuto funkci zařízení VTH má nastavený čas trvání

odkazu jiný než 0, tak v případě, že nikdo neodpovídá na volání 

ze zařízení VTO, zařízení přesměruje hovor do řídícího centra a 

nenabídne možnost zanechat vzkaz.

Předvolené
Kliknutím na položku „Predvolené (Default)“ obnovíte předvolené

nastavení na této stránce.

Obnovit Kliknutím na položku „Obnovit (Refresh)“ obnovíte tuto stránku.

Schéma 5-8

5.2.3 Správce vnitřních prostor

V rozhraní správcu vnitřních prostor (Indoor Manager) můžete přidat, odstranit a upravit

zařízení VTH (digitální vnitřní stanici). 

5.2.3.1 Přidání zařízení VTH

Zařízení Villa VTO podporuje přidání pouze 1 zařízení VTH. Jakékoliv nové zařízení VTH

nahradí aktuální zařízení VTH. 

Krok 1. Na kartě vyberte položky Systémová konfigurace>Správce vnitřních 

prostor>Správce digitálního zařízení VTH (System Config>Indoor Manager>

Digital VTH Manager).

Krok 2. Klikněte na položku . 
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Krok 3. Zadajte základní informace o zařízení VTH. Viz. Obrázek  5 -.

Obrázek 5-21

Poznámka:

Parametry s označením * jsou povinné. 

Parametr Poznámka

Příjmení

Nastavte uživatelské jméno a přezdívku pro uživatele VTH. Jméno

Přezdívka

Krátké č. 

zařízení VTH

Známe jako č. místnosti zařízení VTH. 

Poznámka:

Krátké č. zařízeníí VTH (VTH Short No.) sa skládá ze 4 číslic. První

dve číslice jsou v rozsahu od 01 do 99. Poslední dvě číslice jsou v

rozsahu od 01 do 16.

Adresa IP Adresa IP zařízení VTH. 

Schéma 5-9

Krok 4. Klikněte na položku .

Po přidání zařízení VTH systém zobrazí příslušné rozhraí. Viz Obrázek  5 -.

Obrázek 5-22
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5.2.3.2 Úprava zařízení VTH

 Klikněte na položku , na kontextové stránce pro úpravy můžete upravit informace

o zařízení VTH. 

1. Při úpravě digitálního zařízení VTH můžete upravit jen jméno a přezdívku. 

2. Při  úpravě analogového zařízení  VTH můžete  upravit  jen  jméno,  prezdívku,

adresu rozvaděče a port rozvaděče. 

 Kliknutím na položku  můžete odstránit digitální zařízení VTH.

5.2.3.3 Zobrazení informací o kartě

Podrobnosti o autorizaci karet najdete v části 5.2.1.3.

Kliknutím na položku  můžete zobrazit všechny autorizované karty pro zařízení VTH.

Viz Schéma  5 -.

Parametr Poznámka

Identifikátor karty
Zobrazí číslo karty IC, uživatelské jméno a č. místnosti zařízení

VTH.
Číslo karty

Uživatelské jméno

Hlavní karta

Zaškrtnutím políčk „Hlavní karta (Main Card)“ můžete nastavit 

tuto kartu IC jako hlavní.

Poznámka:

Hlavní karta má funkci autorizace karty ale toto zařízení ji 

nepodporuje.

Nahlásit ztrátu

Kliknutím na položku  můžete nahlásit ztrátu karty IC. 

Pomocí nahlášené ztracené karty není možné odemknout 

dveře.

Upravit
Kliknutím na položku  můžete upravit uživatelské jméno této

karty IC.

Odstranit Kliknutím na položku  můžete odstranit tuto kartu IC.

Schéma 5-10
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5.2.4 Síťová konfigurace

5.2.4.1 TCP/IP

Přejděte  do  položky  Systémová  konfigurace>Síťová  konfigurace>TCP/IP  (System

Config>Network Config>TCP/IP), viz. Obrázek  5 -.

Můžete nastavit parametr s lokální IP adresou. 

Krok 1.  Vyberte položku Systémová konfigurácia>Síťová konfigurace>TCP/IP (System

Config>Network>TCP/IP).

Krok 2. Nastavte lokální IP adresu, masku podsítě a předvolenou bránu. 

Obrázek 5-23

Krok 3. Klikněte na položku .

Po úpravě IP adresy se webová stránka restartuje a přejde na stránku s novou IP adresou.

Parametr Poznámka

Adresa IP Zadejte příslušné číslo na změnu IP adresy. 

Maska podsítě

Podle skutečného stavu nastavte masku podsítě, jejíž předponu 

tvoří číslo v rozsahu od 1 do 255, přičemž předpona masky 

podsítě má specifické síťové připojení 

Předvolená brána
Podle skutečného stavu, přičemž musí být ve stejném rozsahu 

s IP adresou. 

Adresa MAC Zobrazí adresu MAC zařízení. 

Adresa DNS Zadajte IP adresu serveru DNS. 

DHCP Zapne se funkce automatického získání IP adresy. 

Výchozí brána

 Kabelová, podle předvoleného nastavení vyberte kartu 1 sítě 

Ethernet.

 Bezdrátová, podle předvoleného nastavení vyberte kartu 2 sítě

Ethernet.

Výchozí Kliknutím na položku „Výchozí nastavení (Default)“ obnovíte 
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Parametr Poznámka

nastavení výchozí nastvení všech parametrů na této stránce. 

Obnovit
Kliknutím na položku „Obnovit (Refresh)“ obnovíte aktuální 

stránku. 

Schéma 5-11

5.2.4.2 FTP

Server FTP se používá na ukladání záznamů, snímků atd. Uživatel se může přihlásit na

server FTP a zobrazit nebo stáhnout video nebo obrázek. 

Upozornění:

FTP server si uživatel musí zajistit sám.

Krok 1. Zvolte položku Systémová konfigurace>Síť>FTP (System Config>

Network>FTP) a nastavte parametry FTP.

Viz. Obrázek  5 -.

Obrázek 5-24

Krok 2. Nakonfigurujte parametry, viz. Schéma  5 -.

Parametr Poznámka

Adresa IP Adresa IP hostiteľa, kde je nainštalovaný server FTP. 

Č. portu Predvolená hodnota je 21.

Uživatelské jméno
Uživatelské jméno a heslo na přístup k serveru FTP.

Heslo

Schéma 5-12

Krok 3. klikněte na položku OK. 
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5.2.4.3 P2P

Krok 1. Můžete přejít do rozhraní Systémová konfigurace>Síť>P2P (System Config>

Network>P2P). Viz Obrázek  5 -.

Obrázek 5-25

Krok 2. Zašktrnutím políčka zapněte server P2P. 

Krok 3. Vyberte server P2P. 

Krok 4. Klikněte na položku OK. 

Po dokončení nastavení změní položka „Stav (Status)“ hodnotu na „Online (Online)“, což

znamená  úspešnou  registráci  serveru  P2P.  Pokud  chcete  pridat  zařízení  pomocí

mobilního klienta, můžete naskenovat QR kód uvedený níže.

5.2.5 Videosouprava

5.2.5.1 Videosouprava

Můžete přejít do rozhraní Systémová konfigurace>Videosouprava (System Config>

Video Set) a nastavit video a zvuk. 

Krok  1.  Vyberte  položky  Systémová  konfigurace>Videosouprava  (System Config>Video

Set).

Krok 2. Nastavte parametry videa. Viz Obrázek  5 -.

Poznámka:
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Pokud v okně nevidíte video, zkuste nejprve nainstalovat doplněk.

Obrázek 5-26

Parametr Poznámka

Hlavní 

formát

Formát 

videa

Můžete nastavit rozlišení videa 720p, WVGA a D1.

 720p: 1280 × 720.

 WVGA: 800 × 480.

 D1: 720 × 576.

Snímková 

frekvence
Snímkovou frekvenci můžete nastavit na hodnoty 3, 25 a 30.

Datová 

rychlost

Podle skutočného stavu vstupní sítě zařízení můžete nastavit 

přenosovou rychlost na hodnoty 256 Kb/s, 512 Kb/s, 1 Mb/s, 

2 Mb/s a 3 Mb/s.

Vlastní 

formát

Formát 

videa

Můžete nastavit rozlišení videa WVGA, D1 a QVGA.

 WVGA: 800 × 480.

 D1: 720 × 576.

 QVGA: 320 × 240.

Frekvencia

snímok
Snímkovou frekvenci můžete nastavit na hodnoty 3, 25 a 30.

Bitová 

rýchlosť

Podle skutočného stavu vstupní sítě zařízení můžete nastavit 

přenosovou rychlost na hodnoty 256 Kb/s, 512 Kb/s, 1 Mb/s, 

2 Mb/s a 3 Mb/s.

Jas Můžete nastavit jas videa, doporučené hodnoty jsou 40 až 60,

rozsah je 0 až 100.

Kontrast Môžete nastaviť kontrast videa, odporúčané hodnoty sú 40 až

60, rozsah je 0 až 100.
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Parametr Poznámka

Sytost Můžete nastavit sytost barev, doporučené hodnoty jsou 40 až 

60, rozsah je 0 až 100.

Zesílení Zesílení základních parametrů videa.

Režim scény Můžete si vybrat režim: automatický, slnečný, noční atd. 

Denní/noční režim Zahrnuje možnosti: barevný, automatický a černobílý.

Režim přesvícení Zahrnuje možnosti: vypnuté, WDR, HLC. 

Zrcadlové otočení Zobrazí zrcadlový obraz.

Otočení Zobrazí otočený obraz. 

Předvolené Obnoví výchozí nastavení parametrů.

Odemknout Odemkne prostřednictvím webové stránky.

Schéma 5-13

5.2.5.2 Audiosouprava

Přejděte  do  rozhraní  Systémová  konfigurace>Videosouprava>Audiosouprava  (System

Config>Video Set>Audio Set) a posouváním jezdce můžete nastavit hlasitost mikrofonu a

reproduktoru zařízení VTO, viz. Obrázek  5 -.

Obrázek 5-27
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5.2.6 Správce uživatelů

Můžete přidat a odstranit uživatele nebo zmenit jejich heslo. 

5.2.6.1 Přidání uživatele

Krok 1. Výběrem položky Systémová konfigurace>Správce uživatelů (System 

Config>User Manager) systém přejde do rozhraní správy uživatelů. 

Krok 2. Klikněte na položku Přidat (Add). 

Krok 3. Nakonfigurujte informace o přidávaném uživateli. Viz Obrázek  5 -.

Obrázek 5-28

Krok 4. Klikněte na položku . Viz Obrázek  5 -.

Přidat, upravit a prohlížet informace o uživatelých v rozhraní správce uživatelů můžete

pouz tehdy, pokud se přihlásíte jako správce (admin). 

Systém podporuje dva typy uživatelů.

 Správce (admin) má vyšší práva a může zobrazit, upravit a odstrániť konfigurované

práva.

 Uživatel (user) si může pouze zobrazit systémovou konfiguraci. 

Obrázek 5-29
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5.2.6.2 Odstranit uživatele

Vyberte uživatele, kterého chcete odstranit, a kliknutím na položku  ho odstraníte. 

5.2.6.3 Upravit uživatele

Krok 1. Vyberte uživatele, kterého chcete upravit, a klikněte na položku . Viz. Obrázek

 5 -.

Obrázek 5-30

Krok 2. Zaškrtnutím označte políčko Změnit heslo (Change Password). 

Systém zobrazí  položky Staré heslo (Old Password),  Nové heslo (New Password)  a

Potvrdit heslo (Confirm Password). 

Krok 3. Nastavte nové heslo. 

Krok 4. Klikněte na položku OK. 

5.2.7 IP kamera

Pokud má zařízení VTH zadané informace o IP kameře, můžete pomocí příslušného 

zařízení VTH zobrazit video z IP kamery. Zařízení podporuje až 20 IP kamer.

Můžete přejít do rrozhraní Systémová konfigurace>Informace o IP kameře (System 

Config>IPC info) a zobrazit nebo upravit všechny informace o IP kamerách. 

Krok 1. Vyberte položky Systémová konfigurace>Informace o IP kameře (System 

Config>IPC info).

Krok 2. Klikněte na položku . 
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Můžete upravit informace o IP kameře. Viz Obrázek  5 -.

Obrázek 5-31

Krok 3. Podrobnosti najdete v části Schéma  5 -.

Parametr Poznámka

Název IP kamery Název IP kamery. 

Adresa IP Adresa IP příslušné IP kamery. 

Uživatelské jméno
Uživatelké jméno a heslo pro webové rozhraní IP kamery.

Heslo

Schéma 5-14

Krok 4. Klikněte na položku .

5.2.8 Informace o síti Wi-Fi

Poznámka:

Funkci sítě Wi-Fi podporují pouze některé modely.

Při konfiguraci sítě Wi-Fi postupujte takto:

Krok 1. Přejděte do položky Systémová konfigurace>Informace o síti Wi-Fi>Informace o 

síti Wi-Fi (System Config>WIFI Info>WIFI Info).

Krok 2. Klikněte na položku otevření síť WLAN (Open WLAN) a systém vyhledá a 

zobrazí dostupné sítě Wi-Fi, viz. Obrázek  5 -.
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Obrázek 5-32

Krok 3. klikněte na položku  u sítě Wi-Fi, ke které se chcete pripojit. Systém zobrazí

rozhraní připojení, viz. Obrázek  5 -.

Obrázek 5-33

Krok 4.  Zadajte  heslo sítě  Wi-Fi  a kliknutím na položku OK dokončete připojení  sítě

WLAN.

V rozhraní Systémová konfigurace>Síťová konfigurace>TCP/IP (System Config>Network

Config>TCP/IP) se nyní zobrazuje připojení karty 2 sítě Ethernet. 

5.3 Vyhladávání informací

V rozhraní Vyhledávání informací (Info Search) můžete vyhldávat a exportovat 

odemknutí zařízení VTO, záznamy volaní a alarmů.

5.3.1 Historie volání

Můžete vyhledávat v rozhraní Historie volání (Call History), kde může být uložených až 

1024 záznamů.

Viz Obrázek  5 -.

Obrázek 5-34
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5.3.2 Záznam alarmu

Přejděte  do  rozhraní  Vyhledávání  informácí>Záznam  alarmu>Záznam  alarmu  (Info

Search>Alarm Record>Alarm Record). Viz. Obrázek  5 -.

Alarmy zařízení VTO můžete vyhledat v rozhraní Záznam alarmu (Alarm Record), kde

může být uložených až 1024 záznamů. 

Obrázek 5-35

Kliknutím na tlačidlo  Exportovat  záznam (Export  Record)  můžete  exportovat  záznam

alarmu zařízení Villa VTO. 

5.3.3 Záznam odemknutí

Přejděte  do  položky  Vyhledávání  informácí>Záznam  odemknutí>Záznamy  odemknutí

zařízení VTO (Info Search>Unlock Record> VTO Unlock Record). Viz. Obrázek  5 -.

Záznamy  odemknutí  zařízení  VTO  můžete  vyhledat  v  rozhraní  Záznam  odemknutí

(Unlock Record), kde může být uložených až 1000 záznamů. 

Obrázek 5-36

Kliknutím na tlačidlo  Exportovat  záznam (Export  Record)  můžete  exportovat  záznam

alarmu zařízení Villa VTO. 
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5.4 Statistiky stavu

Upozornění:

Pokud  přidáváte  zařízení  VTH,  které  není  online,  přejděte  do  rozhraní  Statistika

stavu>Stav zařízení VTH (Status Statistics>VTH Status interface) a můžete zobrazit stav

připojení zařízení VTH, monitorovat stav č. portu atd. Viz. Obrázek  5 -.

V části Stav zařízení VTH (VTH Status) můžete zobrazit stav připojení zařízení VTH.

 Stav

Offline: Připojení mezi zařízeními VTO a VTH je prerušené, nemůžete volat, sledovat 

kameru ani hovořit. 

Online: Připojení mezi zařízeními VTO a VTH je připravené, můžete volat, sledovat 

kameru nebo hovořit.

 Stav monitorování

Vypnuté: zařízení VTH nemonitoruje. 

Zapnuté: zařízení VTH monitoruje. 

Obrázek 5-37
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6 Úvod k základním funkcím

Zařízení Villa VTO podporuje odemykání kartou, volání do řídícího centra a zařízení VTH

jedním tlačítkem a videohovory s řídícím centrem a videomonitorem VTH.

6.1 Mobilní aplikace

Stáhněte si aplikaci do mobilního telefonu, zaregistrujte sa a můžete na dálku seledovat

video ze zařízení VTO. Přečtěte si část 5.2.4.3.

6.2 Funkce volání

Slačením tlačítka volání na zařízení můžete volat do řídícího centra nebo zařízení VTH.

Přečtěte si část 5.2.2.

6.3 Odemknout

Odemknout kartouu

Přiložte autorizovanou kartu IC ke čtečce zařízení Villa VTO a dveře se odemknou.

Přečtěte si část 5.2.1.3.

Odemknutí z centra

Při volání do centra, z centra nebo můžete na dálku odemknout dveře. Zařízení VTO se

po skončení volání nebo uplynutí časového intervalu vrátí do pohotovostního režimu.

Odemknout ze zařízení VTH

Při volání do zařízení VTH, ze zařízení VTH nebo monitorování ze zařízení VTH může

zařízení  VTH na dálku odemknout  dveře.  Zařízení  VTO se po skončení  volání  nebo

uplynutí časového intervalu vrátí do pohotovostního režimu.
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6.4 Obnovit zálohované údaje

Přečtěte si část 5.2.1.6.

Příloha 1 Technické specifikace

Model

VTO2111D-

WP VTO2111D-W VTO2111D

System

Hlavní procesor Integrovaný mikrořadič

Operační systém Integrovaný operačný systém Linux

Video

Komprese videa H.264

Zvuk

Zvukový kodek G.711

Vstup Vstup

Výstup Výstup

Hovor Hovor

Provozní režim

Vstup Mechanická klávesnice

Alarm

Vstup

1-kanálové tlačítko odemknutí, odezva 1-

kanálového snímače dveří

Výstup 1-kanálový přenos výstupu

Přední kamera 1,0 MP

Síť

Síť Ethernet 10 M/100 Mb/s s automatickým přizpůsobením

Wi-Fi Podporovaná Podporovaná Nepodporovaná

Další rozhraní

Sběrnice typu 485 1-kanálová

Slot pro paměťovou kartu Maximálně podporovaných 64 GB

Napájení a mechanické vlastnosti

Napájení

Stejnosměrné

napájení 12 V

nebo PoE

Stejnosměrné

napájení 12 V

Stejnosměrné

napájení 12 V

Krytí IP65

Spotřeba Pohotovostní režim ≤ 1 W, během hovoru ≤ 7 W
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Rozměry 135 mm × 70,4 mm × 34,4 mm
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Poznámka:

 Tento návod k obsluze je jen referenční. V uživatelském prostředí se mohou

objevit rozdíly.

 Uvedené vlastnosti se mohou měnit bez předchozího písemného oznámení. 

 Všechny ochranné známky jsou vlastnictvím jejich majitelů.

 V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého distributora.

 Další informace můžete najít na webových stránkách výrobce.
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