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VENUS VHS-704 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



1.Εξαρτήματα και λειτουργίες

2. Τοποθέτηση Συσκευής

Βήματα τοποθέτησης
Τοποθετήστε την μεταλλική βάση στον τοίχο σε ύψος 145~160cm από 
το τελειοποιημένο έδαφος όπως δείχνει το σχεδιάγραμμα. Αφού γίνουν 
οι συνδέσεις (βλ. Κεφάλαιο συνδέσεις) πιέστε την θυροτηλεόραση στην 
μεταλλική βάση από πάνω προς τα κάτω μέχρι να κουμπώσει σωστά.
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Οι κωδικοί 8200 έως 8231 χρησιμοποιούνται για να ορίσουν την 
διεύθυνση της κάθε θυροτηλεόραση από 00 έως 31. 
Παρακαλώ δείτε τον παρακάτω πινάκα.
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5. Ρύθμιση Εικόνας
Κατά την διάρκεια οπτικής επικοινωνίας με την μπουτονιέρα πατήστε 
το πλήκτρο  MENU και χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  ΠΑΝΩ/
ΚΑΤΩ  για να επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε να ρυθμίσετε. 
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  MENU για να κάνετε τις ρυθμίσεις και 
το πλήκτρο ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ για να επανέλθετε σε προηγούμενο μενού.

α) Σκηνή: Συνολικά υπάρχουν 4 σενάρια σκηνής που μπορούν να 
επιλεχτούν: Χρήστης, Απαλό, Φωτεινό, Κανονική.
β) Φωτεινότητα, Χρώμα: Μπορείτε αλλάζοντας την ρύθμιση της 
φωτεινότητας και του χρώματος να έχετε την επιθυμητή εικόνα. 
‘Οποια αλλαγή κάνετε χειροκίνητα στην φωτεινότητα και στο χρώμα 
άποθηκευεται στο σενάριο «Χρήστης»

6. Λειτουργία Ενδοεπικοινωνίας
Επιλέξτε την λειτουργία «Ενδοεπικοινωνία» στο κεντρικό μενού, για 
να εισέλθετε στο MENU ενδοεπικοινωνίας. Επιλέξτε το αντικείμενο 
που θέλετε με το πλήκτρο  ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ και πιέστε το πλήκτρο  
MENU για να εισέλθετε.   

α) Κλήση ενδοεπικοινωνίας
Με αυτή την λειτουργία ο χρήστης ενός διαμερίσματος μπορεί να 
καλέσει κάποιο άλλο διαμέρισμα γνωρίζοντας τον αριθμό του. Επιλέξτε 
τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο  
ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ, και πραγματοποιήστε την κλήση πιέζοντας το πλήκτρο  
MENU. 
1)Πιεστέ ξανά το πλήκτρο  MENU για επανάκληση.
2)Η διεύθυνση του κάθε μόνιτορ πρέπει να είναι διαφορετική .

β) Εισερχόμενη κλήση
Σε περίπτωση που ένα διαμέρισμα έχει πάνω από μια συσκευές (σε ένα 
μπουτόν κλήσης), επιλέξτε την εισερχόμενη κλήση  και όλες οι συσκευές 
θα δεχτούν την κλήση ταυτόχρονα. Η συσκευή που θα απαντήσει την 
πρώτη κλήση, ενεργοποιεί την επικοινωνία, και ταυτόχρονα σταματάει 
η κλήση στις υπόλοιπες συσκευές. (Σημείωση: Η διεύθυνση όλων των 
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Β. Πώς να οριστεί η οθόνη της θυροτηλεόρασης στο ΟΝ
Στην εργοστασιακή ρύθμιση, όταν υπάρχει  κλήση από την 
μπουτονιέρα, η master και οι slave θυροτηλεόρασεις θα δεχθούν την 
κλήση ταυτόχρονα, αλλά μόνο η οθόνη της master θυροτηλεόρασης 
θα ενεργοποιηθεί, ενώ η οθόνη των slave θυροτηλεοράσεων όχι. Η 
ρύθμιση αυτή μπορεί να αλλάξει. Εισάγεται στις slave θυροτηλεοράσεις 
τον κωδικό 8006 για να ενεργοποιούνται κατά την κλήση και οι οθόνες 
τους.

Γ. Ρύθμιση παραμέτρων για την κλειδαριά
Λειτουργία κλειδαριάς
Υπάρχουν 2 λειτουργιές  κλειδαριάς:
1) Παροχή τάσης για ενεργοποίηση κλειδαριάς
«unlock mode» =0(Εργοστασιακή ρύθμιση).
2) Διακοπή τάσης για ενεργοποίηση κλειδαριάς  «unlock mode» =1
Ο κωδικός 8010 χρησιμοποιείται για να οριστεί η εντολή «unlock 
mode»  σε «0».Ο κωδικός 8011 χρησιμοποιείται για να οριστεί η εντολή 
«unlock mode» σε «1» .
Δ.  Χρόνος ξεκλειδώματος
Ο χρόνος ξεκλειδώματος μπορεί να οριστεί από τον εγκαταστάτη από 
1 έως δευτερόλεπτο. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι  3 δευτερόλεπτα. 
Ο κωδικός 8021 έως 8029 χρησιμοποιείται για να οριστεί ο χρόνος 
ξεκλειδώματος από 1 έως 9 δευτερόλεπτα αντίστοιχα.
Ε. ‘Ελεγχος 2 κλειδαριών 
Το μόνιτορ μπορεί να ρυθμιστεί  για να ελέγχει 2 κλειδαριές εφόσον 
ορίσει το «unlock menu» σε κατάσταση «ON».
Ο κωδικός 8015 χρησιμοποιείται για να ορίσει το «unlock menu off» 
(Εργοστασιακή ρύθμιση) ώστε να ελέγχει την κλειδαριά.
Ο κωδικός 8014 χρησιμοποιείται για να ορίσει το «unlock menu on», 
ώστε να ελέγχει 2 κλειδαριές .
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Θ.Πως ρυθμίζεται η διεύθυνση της θυροτηλεόρασης
Κάθε θυροτηλεόραση πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη διεύθυνση στο 
σύστημα. Σύνολο 32 διευθύνσεις μπορούν να οριστούν.

Σημείωση: Κατά την διάρκεια της 
επικοινωνίας με την μπουτονιέρα, 
πιέστε το πλήκτρο  ΚΛΕΙΔΙ. 
Δύο εικονίδια θα εμφανιστούν. 
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  
ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να επιλέξετε την 
κλειδαριά που θέλετε και πιέστε το 
πλήκτρο   ΚΛΕΙΔΙ για να δώσετε 
την εντολή.

Ζ. Πως ορίζεται μια θυροτηλεόραση σαν slave
Τέσσερις (4) θυροτηλεοράσεις μπορούν να συνδεθούν παράλληλα σε 
ένα διαμέρισμα. Μια master θυροτηλεόραση και 3 slave. Η ρύθμιση 
των διευθύνσεων γίνεται ως έξης:
-Ο κωδικός 8000 χρησιμοποιείται  για να ορίσει την θυροτηλεόραση 
σαν master (εργοστασιακή ρύθμιση).
-Ο κωδικός 8001 χρησιμοποιείται για  να ορίσει την θυροτηλεόραση 
σαν την πρώτη  slave.
-Ο κωδικός 8002 χρησιμοποιείται για  να ορίσει την θυροτηλεόραση 
σαν την δεύτερη slave.
-Ο κωδικός 8003 χρησιμοποιείται για  να ορίσει την θυροτηλεόραση 
σαν την τρίτη slave.
Σημειώση: Η Διεύθυνση και των τεσσάρων συσκευών πρέπει να είναι 
η ίδια.

Η.Πως ρυθμίζεται μια θυροτηλεόραση σε κατάσταση bypass
Κανονικά όταν το σύστημα είναι κατειλημμένο, η θυροτηλεόραση 
δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αν όμως η θυροτηλεόραση ρυθμιστεί 
σε κατάσταση «by pass disable» τότε η θυροτηλεόραση μπορεί να 
λειτουργήσει ακόμα και αν το σύστημα είναι κατειλημμένο. Ο κωδικός 
8016 χρησιμοποιείται για να ορίσει την θυροτηλεόραση σε κατάσταση 
«by pass enable» (εργοστασιακή ρύθμιση).
Ο κωδικός 8016 χρησιμοποιείται για να ορίσει την θυροτηλεόραση σε 
κατάσταση «by pass disable» .

Το κεντρικό μενού είναι το σημείο 
έναρξης από το οποίο μπορείτε να 
χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες  
της θυροτηλεόρασης VENUS 2K.
Για να εισέλθετε στο κεντρικό μενού 
πατήστε το πλήκτρο    MENU μια 
φορά

4.Οδηγίες Βασικών Λειτουργιών

Απάντηση εισερχομένης κλήσης από την μπουτονιέρα

α) Πατήστε το πλήκτρο κλήσης στην μπουτονιέρα. Η θυροτηλεόραση 
καλεί και στην οθόνη εμφανίζεται η εικόνα του επισκέπτη. Αν δεν 
απαντηθεί η κλήση, η θυροτηλεόραση θα απενεργοποιηθεί αυτόματα 
μετά από 30 δευτερόλεπτα (ρυθμιζόμενος χρόνος Βλ. εγχειρίδιο 
εγκατάστασης ).
β) Πατήστε το πλήκτρο   ΟΜΙΛΙΑΣ για να μιλήσετε με τον επισκέπτη. 
Η διάρκεια επικοινωνίας είναι 90 δευτερόλεπτα. Πατήστε ξανά το 
πλήκτρο  ΟΜΙΛΙΑΣ για να απενεργοποιήσετε την επικοινωνία.
γ) Κατά την διάρκεια της επικοινωνίας, πατήστε το πλήκτρο   ΚΛΕΙΔΙ 
για να ανοίξετε την πόρτα στον επισκέπτη.
δ) ‘Οταν η θυροτηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση  αδράνειας, 
πατήστε το πλήκτρο  ΟΜΙΛΙΑΣ. Ενεργοποιείτε με αυτόν τον τρόπο 
την εικόνα. Αν πατήσετε το ίδιο πλήκτρο ξανά ενεργοποιείτε και την 
ηχητική επικοινωνία με την μπουτονιέρα. Ξανά πατήστε το πλήκτρο 

 ΟΜΙΛΙΑΣ για να απενεργοποιήσετε την συνομιλία διαφορετικά θα 
απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 90 δευτερόλεπτα. Εάν θέλετε να 
απενεργοποιήσετε χειροκίνητα την θυροτηλεόραση πατήστε το πλήκτρο   
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ.

Οι ενέργειες αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόο σε περίπτωση 
που το σύστημα δεν είναι κατειλημμένο (δηλ. δεν υπάρχει επικοινωνία 
της μπουτονιέρας με κάποια άλλη συσκευή).
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Α.Πως να ορίσετε μια θυροτηλεόραση σαν συσκευή θυρωρού.
Μια θυροτηλεόραση μπορεί να οριστεί σαν συσκευή θυρωρού για 
να υπάρχει άμεση επικοινωνία με τα διαμερίσματα. Ο κωδικός 8004 
ορίζει την  θυροτηλεόραση σαν συσκευή θυρωρού και ο κωδικός 8005 
ακυρώνει αυτή την την εντολή. (Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι NOT 
GUARD UNIT:  ΟΧΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΥΡΩΡΟΥ).

Ρυθμίσεις Εγκατάστασης

Βήμα 1: Πιεστέ παρατεταμένα το πλήκτρο κλειδί για 2 δευτερόλεπτα 
όταν η συσκευή βρίσκεται σε αδράνεια.
Βήμα 2: Εισάγεται τον 4 ψήφιο κωδικό ανάλογα με την εντολή που 
θέλετε να  δώσετε. Αφού εισάγετε τον κωδικό πιέστε το πλήκτρο 
ΜΕΝU για να να επιβεβαιώσετε την εντολή.

ΒΗΜΑ 1 ΒΗΜΑ 2

Τα στοιχεία ρύθμισης είναι ως εξής:
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συσκευών του διαμερίσματος πρέπει να είναι άδια και να έχει οριστεί 
η συσκευή “Master” και οι συσκευές “Slave”.

γ) Κλήση φύλακα
Μια από τις θυροτηλεοράσεις μπορεί να οριστεί ως συσκευή φύλακα 
(θυρωρού). Αυτό βοηθάει τους χρήστες να έχουν πιο άμεση επικοινωνία 
με τον φύλακα (θυρωρό).

7. Βασικές Ρυθμίσεις Χρήστη

α) Ορισμός ήχου κλήσης
Επιλέξτε την εντολή «Ρυθμίσεις  
χρήστη» στο κεντρικό μενού. 
‘Επειτα επιλέξτε «Κουδούνι 
κάμερας εισόδου», «Κουδούνι 
ενδοεπικοινωνίας», «Κουδούνι 
πόρτας» … Για την κάθε επιλογή 
σας υπάρχουν 12 διαφορετικοί ήχοι 
κλήσης.
Επιλέξτε τον ήχο που σας αρέσει 
και πιέστε το πλήκτρο  MENU 
για να αποθηκεύετε  τις αλλαγές. 
1)«Κουδούνι Κάμερας Εισόδου»  
Ρυθμίζετε τον ήχο κλήσης της 
μπουτονιέρας.
2) «Κουδούνι  Ενδοεπικοινωνίας»
Ρυθμίζετε τον ήχο κλήσης σε 
περίπτωση ενδοεπικοινωνίας/
3) «Κουδούνι Πόρτας»
Ρυθμίζετε τον ήχο κλήσης από το 
κουδούνι ορόφου του διαμερίσματος 
σας .
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β) Ενταση κουδουνιού

Επιλέγοντας την ένταση κουδουνιού 
μπορείτε να επιλέξετε με το πλήκτρο  
ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ την επιθυμητή ένταση του 
ήχου κλήσης σε κλίμακα 0-9 . Πιεστέ το 
πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ για να αποθηκεύσετε 
την επιλογή σας.

γ) Νυχτερινή ‘Ενταση Κουδουνιού
Ομοίως με «Ενταση Κουδουνιού». 
Η λειτουργιά αυτή είναι εφικτή μονό 
σε περίπτωση που στην εγκατάσταση 
χρησιμοποιείτε το εξάρτημα της μνήμης 
ΜΕΜ-300 για να ρυθμίζει την ένταση του 
ήχου κλήσης την νύχτα.

δ) Γλωσσά
Υπάρχει δυνατότητα επιλογής της 
«γλώσσας» του μενού, από την 
θυροτηλεόραση. Επιλέξτε το μενού 
γλώσσα, στην συνεχεία διαλέξτε την 
γλώσσα που θέλετε και ενεργοποιήστε την 
με το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ.

ε)Χρόνος Λειτουργίας Κάμερας
Με την επιλογή αυτή μπορείτε να μειώσετε/
αυξήσετε την διάρκεια που επιθυμείτε να 
παραμείνει η εικόνα της θυροτηλεόρασης 
ανοιχτή μετά από κλήση που έχει δεχθεί 
από την μπουτονιέρα.

(ζ)Ρύθμιση Εικόνας
Κατά την διάρκεια οπτικής επικοινωνίας 
με την μπουτονιέρα πατήστε το πλήκτρο 

 MENU, και χρησιμοποιήστε το πλήκτρο

 ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε να 
ρυθμίσετε. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  MENU για να κάνετε 
τις ρυθμίσεις και το πλήκτρο ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ για να επανέλθετε σε 
προηγούμενο μενού.
α) Σκηνή: Συνολικά υπάρχουν 4 σενάρια σκηνής που μπορούν να 
επιλεχτούν: Χρήστης, Απαλό, Φωτεινό, Κανονική.
β) Φωτεινότητα, Χρώμα: Μπορείτε αλλάζοντας την ρύθμιση της 
φωτεινότητας και του χρώματος να έχετε την επιθυμητή εικόνα. 
‘Οποια αλλαγή κάνετε χειροκίνητα στην φωτεινότητα και στο χρώμα 
αποθηκεύεται στο σενάριο «Χρήστης».

η) Επαναφορά σε Εργοστασιακή Ρύθμιση
Με την επιλογή αυτή μπορείτε να επαναφέρετε την θυροτηλεόραση 
στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις.


