
ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  7"

MODEL: VHS-207

ZEUS VISION



1. Εγκαταστήστε τη μεταλλική βάση στον τοίχο
όπως φαίνεται στο σχέδιο παρακάτω.  

2. Τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση
συρταρωτά από πάνω προς τα κάτω. 

1.  Περιγραφή προϊόντος

Η νέα θυροτηλεόραση ZEUS της σειράς BUS 2 καλωδίων από την CTC, είναι η ιδανικότερη 
επιλογή και ταιριάζει σε οποιοδήποτε κτίριο. Η οπτικοακουστική επικοινωνία με άριστη 
ακουστική και εικόνα υψηλής ανάλυσης, η καταγραφή video ή φωτογραφίας του επισκέπτη 
καθώς επίσης και η γυάλινη πρόσοψη με τα πλήκτρα αφής είναι κάποια από τα χαρακτηρι-
στικά της θυροτηλεόρασης ZEUS. 

2. Χαρακτηριστικά

  1. Γυαλί ασφαλείας σε λευκό και μαύρο χρώμα 

  2. 7" οθόνη υψηλής ανάλυσης, χαμηλής κατανάλωσης 

  3. Σύστημα 2 καλωδίων χωρίς πολικότητα

  4. Ρύθμιση φωτεινότητας, αντίθεσης, χρωμάτων 

  5. Ρύθμιση έντασης ομιλίας 

  6. Υποδοχή κάρτας μνήμης SD έως 32GB

  7. 16 διαφορετικοί ήχοι κλήσης

  8. Επιλογή διαφορετικού ήχου κλήσης για κάθε μπουτονιέρα 

  9. Αυτόματη λήψη φωτογραφίας ή VIDEO του επισκέπτη

10. Ημερολόγιο και ψηφιακό ρολόι 

11. Ενδοεπικοινωνία διαμερισμάτων 

12. Άνοιγμα 2 κλειδαριών 

13. Επιλογή γλώσσας 

3. Οδηγίες ασφαλείας

1. Προσοχή να μην χτυπηθεί το προϊόν 

2. Χρησιμοποιείστε τα υλικά που δίνει ο κατασκευαστής για την ολοκλήρωση της εγκατά-
στασης 

3. Κρατήστε το προϊόν μακριά από πολύ υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία 

4. Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από συσκευές που εκπέμπουν ακτινοβολία: router, to 
κλπ.

5. Μην αγγίζετε το προϊόν με βρεγμένα χέρια 

6. Καθαρίστε το γυαλί με ένα στεγνό πανί και όχι με χημικά καθαριστικά  

4. Τοποθέτηση συσκευής

1



5. Πλήκτρα και λειτουργίες
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Οδηγίες για την κλεμμοσειρά

1. Κλέμμα BUS : Σύνδεση του BUS 

2. Mικροδιακόπτης Κ1 : 

 Θέση 1, ρύθμιση σήματος VIDEO·
 Θέση 2, καμία λειτουργία ·

3. Κουδούνι ορόφου: Συνδέστε ένα μπουτόν στην κλέμμα για να ενεργοποιήσετε την 
συσκευή σαν κουδούνι ορόφου 

4. Υποδοχή κάρτας SD: Τοποθετήστε μια κάρτα SD έως 32GB

Εικόνα

Πλήκτρα πλοήγησης

Κλειδαριά

Οµιλία

Μικρόφωνο

Κλέµµα BUS Μικροδιακόπτης Κ1

Υποδοχή κάρτας SD

Κουδούνι ορόφου

Μπουτόν ορόφου

Μενού

Επιστροφή
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6. Οδηγίες χρήσης

6.1 Κεντρικό  Μενού

Σε κατάσταση ηρεμίας, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός του πλήκτρου ΕΙΚΟΝΑ (    ) για να 

εμφανιστεί το ρολόι και να ενεργοποιηθεί η συσκευή. Μετά πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ (    ) για 

να εισέλθετε στο κεντρικό μενού.    

6.2  Επικοινωνία Θυροτηλεόρασης με Μπουτονιέρα 

Κλήση από μπουτονιέρα 

Πιέστε το πλήκτρο κλήσης στην μπουτονιέρα. Η εικόνα της θυροτηλεόρασης θα 
ενεργοποιηθεί και θα ακούσετε τον ήχο κλήσης. Εάν η κλήση δεν απαντηθεί θα ακυ-
ρωθεί μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

Εάν η συσκευή θυροτηλεόρασης είναι MASTER πιέστε το πλήκτρο ΟΜΙΛΙΑ (    ) για να 
απαντήσετε στην κλήση. Εάν η συσκευή είναι SLAVE πιέστε το πλήκτρο ΟΜΙΛΙΑ (   ) 
για να απαντήσετε στην κλήση και ξαναπιέστε το δεύτερη φορά για να μιλήσετε με τον 
επισκέπτη. Εάν θέλετε να τερματίσετε την κλήση πιέστε το πλήκτρο ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (    ) 
αλλιώς η κλήση θα τερματιστεί αυτόματα μετά από λίγα δευτερόλεπτα. 

Άνοιγμα κλειδαριάς 

Όσο βρίσκεστε σε επικοινωνία με την μπουτονιέρα πιέστε το πλήκτρο ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ(    ). 
Θα εμφανιστεί στην οθόνη σας η εικόνα  2 κλειδαριών.  Με  τα ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΛΟΗΓΗ-
ΣΗΣ(          ) επιλέξτε την κλειδαριά που θέλετε να ενεργοποιήσετε και έπειτα πατή-στε 
το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ (     ) για να ανοίξετε την κλειδαριά.

Ενεργοποίηση επικοινωνίας με την μπουτονιέρα από τη θυροτηλεόραση

Όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση ηρεμίας, πιέστε το πλήκτρο ΕΙΚΟΝΑ (   ) της 
θυροτηλεόρασης. Θα εμφανιστεί η εικόνα της κάμερας Νο 1 στη θυροτηλεόραση σας. 
Πιέστε το πλήκτρο ΟΜΙΛΙΑ (    ) εάν θέλετε να αποκτήσετε ακουστική επικοινωνία με 
την μπουτονιέρα.
Εάν έχετε παραπάνω από μια μπουτονιέρα στο κεντρικό μενού επιλέξτε το εικονίδιο 
Κάμερα με τη βοήθεια των πλήκτρων πλοήγησης (      ) και πιέστε το πλήκτρο 
ΜΕΝΟΥ(    ) για να εισέλθετε στην Επιλογή Μπουτονιέρας. Με τα πλήκτρα οδήγησης 
επιλέξτε την μπουτονιέρα που θέλετε και πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ (     ). 
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Επιλέξτε με τα πλήκτρα πλοήγησης (      ) τη ρύθμιση που θέλετε να κάνετε και αυξήστε 

ή μειώστε την τιμή με τα πλήκτρα πλοήγησης (      ). 

Ορισμός χρόνου θυροτηλεόρασης

Στο κεντρικό μενού επιλέξτε το εικονίδιο Κάμερα με τη βοήθεια των πλήκτρων 

οδήγησης και πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ (  ) για να εισέλθετε στην Επιλογή 

Μπουτονιέρας. Επιλέξτε Επιλογή χρόνου θυροτηλεόρασης και ρυθμίστε το χρόνο 

θυροτηλεόρασης.    

Ρύθμιση έντασης ομιλίας και ρύθμιση εικόνας 

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με την μπουτονιέρα, πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ (    ) 

και θα εμφανιστούν οι επιλογές όπως φαίνονται στην εικόνα.

4



6.3  Ενδοεπικοινωνία

Ενδοεπικοινωνία μεταξύ των διαμερισμάτων 

Με αυτή τη λειτουργία τα διαμερίσματα μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Στο κε-
ντρικό μενού επιλέξτε το εικονίδιο Ενδοεπικοινωνία και πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ (     ) 
για να εισέλθετε στη σελίδα της ενδοεπικοινωνίας.    

Επιλέξτε την Κλήση ενδοεπικοινωνίας για να εισέλθετε στη σελίδα (η αρχική λίστα των 
ονομάτων θα δημιουργηθεί βάση της διεύθυνσης των συσκευών). Με τη βοήθεια των 
πλήκτρων οδήγησης επιλέξτε το διαμέρισμα που θέλετε να καλέσετε και πιέστε το πλήτρο 
ΜΕΝΟΥ (     ) για να πραγματοποιήσετε την κλήση.  

Εισαγωγή ονομάτων

Για να εισάγετε το όνομα σε άλλα διαμερίσματα πιέστε το πλήκτρο ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ (     ) όσο 
βρισκόσαστε στη σελίδα Κλήση ενδοεπικοινωνίας. Με τα πλήκτρα πλοήγησης (     ) 
επιλέξτε το κουτί που θέλετε και με το πλήκτρο πλοήγησης (  ) αλλάξτε το γράμμα. 
Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ (    ) για να επιλέξετε το γράμμα. Αφού ολοκληρώσετε το 
όνομα που θέλετε πιέστε το πλήκτρο ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ (    ) για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση 
που κάνατε.  

Ενδοεπικοινωνία μεταξύ συσκευών που βρίσκονται στο ίδιο πλήκτρο κλήσης 

Έως και 4 εσωτερικές συσκευές μπορούν να 
συνδεθούν στην ίδια κλήση. Για να καλέσετε τις 
συσκευές που βρίσκονται στην ίδια κλήση, στη 
σελίδα Ενδοεπικοινωνία επιλέξτε με τα 
πλήκτρα πλοήγησης (    ) Εσωτερική Κλήση 
και πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ (   ) για να πρα-
γατοποιήσετε την κλήση.
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Απευθείας κλήση θυρωρού

Για να καλέσετε τον θυρωρό, στην σελίδα Ενδοεπικοινωνία επιλέξτε με τα πλήκτρα 
πλοήγησης (         ) Απευθείας κλήση θυρωρού και πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ(     ) για 
να πραγματοποιήσετε την κλήση. 

6.4  Ρυθμίσεις μνήμης και κάρτας SD

Στο κεντρικό μενού επιλέξτε με τα πλήκτρα πλοήγησης (         ) SD κάρτα μνήμης και πιέστε 
το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ(     ) για να εισέλθετε στη σελίδα όπως φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο.

Τραβήξτε φωτογραφίες ή καταγράψτε VIDEO

Επιλέξτε με τα πλήκτρα πλοήγησης (        )  Τραβήξτε φωτογραφίες ή καταγράψτε 
VIDEO  (    )και πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ  για να εισέλθετε στη σελίδα όπως φαίνεται στο 
παρακάτω σχέδιο. 

Επιλέξτε  με το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ (     ). Με αυτή την επιλογή όταν καταγράψτε VIDEO

υπάρχει επισκέπτης στην είσοδο αυτόματα θα καταγράφεται VIDEO. Τα VIDEO 

αποθηκεύονται στην κάρτα SD αυτόματα. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κάρτα SD 

εγκατεστημένη στη θυροτηλεόραση. Σε περίπτωση που δεν έχει εγκατασταθεί κάρτα 

SD θα εμφανιστεί μήνυμα “Δεν υπάρχει κάρτα SD”.
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Λίστα φωτογραφιών και VIDEO

Άδειασμα κάρτας SD

Επιλέξτε Τραβήξτε φωτογραφίες με το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ (     ). Με αυτή την επιλογή 
όταν υπάρχει επισκέπτης στην είσοδο θα γίνεται λήψη φωτογραφίας. 

Με την επιλογή Αριθμός φωτογραφιών μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό φωτογρα-
φιών που θα κάνει λήψη η θυροτηλεόραση όταν βρίσκεται επισκέπτης στην είσοδο. 
Μπορείτε να επιλέξετε 1/3/5 φωτογραφίες. 

Επιλέξτε Αποθήκευση SD κάρτας εάν θέλετε να αποθηκεύονται οι φωτογραφίες 
στην κάρτα μνήμης SD.

Επιλέξτε Αποθήκευση εσωτερικής μνήμης εάν θέλετε να αποθηκεύονται οι φωτο-
γραφίες στην ενσωματωμένη μνήμη της θυροτηλεόρασης. 

Επιλέξτε Λίστα φωτογραφιών εσωτερικής μνήμης με το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ (    ) 
για να εισέλθετε στην σελίδα. Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες των επισκεπτών 
που έχουν αποθηκευτεί στην ενσωματωμένη κάρτα μνήμης της θυροτηλεόρασης. 
Επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε με τα πλήκτρα πλοήγησης και πατήστε το 
πλήκτρο ΜΕΝΟΥ (   ) για να δείτε τη φωτογραφία. Εάν θέλετε να τη διαγράψετε 
πιέστε το πλήκτρο ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ (      ). 

Επιλέξτε Φωτογραφίες μνήμης SD με το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ (    ) για να εισέλθετε 
στη σελίδα. Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες των επισκεπτών που έχουν 
αποθηκευτεί στην κάρτα μνήμης SD. Επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε με τα 
πλήκτρα πλοήγησης και πατήστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ (  ) για να δείτε τη 
φωτογραφία. Εάν θέλετε να τη διαγράψετε πιέστε το πλήκτρο ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ (     ). 

Επιλέξτε  Video μνήμης SD  με το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ (   ) για να εισέλθετε στη 
σελίδα. Μπορείτε να δείτε τα VIDEO των επισκεπτών που έχουν αποθηκευτεί στην 
κάρτα μνήμης SD. Επιλέξτε το VIDEO που θέλετε με τα πλήκτρα πλοήγησης και 
πατήστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ (  ) για να δείτε το VIDEO.  Εάν θέλετε να το 
διαγράψετε πιέστε το πλήκτρο ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ (     ). 

Σημείωση: όλες οι νέες καταγραφές θα έχουν την ένδειξη NEW

Στη σελίδα SD κάρτα μνήμης επιλέξτε 
Άδειασμα κάρτας SD για να διαγράψετε 
όλα τα δεδομένα. Όταν εισάγετε μια κάρτα 
SD στη θυροτηλεόραση πριν από την 
οποιαδήποτε χρήση κάντε άδειασμα της 
κάρτας με την παραπάνω επιλογή.
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6.5 Ρυθμίσεις χρήστη 

Ήχος πλήκτρων:

OFF:   απενεργοποίηση ήχου πλήκτρων 

ΟΝ : ενεργοποίηση ήχου πλήκτρων

Επιλέξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις Χρήστη στο αρχικό μενού για να εισέλθετε στη σελίδα 

όπως στο παρακάτω σχέδιο.

ρ

Ημερομηνία / Ώρα

Επιλέξτε Ημερομηνία / Ώρα και πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ (    ) για να εισέλθετε στην 
σελίδα. Με τα πλήκτρα πλοήγησης (     ) επιλέξτε την ημερομηνία ή την ώρα και με τα 
πλήκτρα πλοήγησης (    ) αυξήστε η μειώστε την αξία. Όταν τελειώσετε τη ρύθμιση 
πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ (     ) για να καταχωρηθεί η επιλογή σας.

Λειτουργία Ήχων Κλήσης

Επιλέξτε Λειτουργία Ήχων Κλήσης και πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ (    ) για να εισέλ-
θετε στη σελίδα. Σε αυτή την επιλογή μπορείτε να ορίσετε τη διάρκεια μέρας και ανάλογα 
να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης για την αντίστοιχη περίοδο. 
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Επιλογη γλώσσας

Επιλέξτε Γλώσσα και πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ (    ) για να εισέλθετε στη σελίδα. Με 
τα πλήκτρα πλοήγησης (    )  επιλέξτε τη γλώσσα της επιλογής σας και πατήστε το 
πλήκτρο ΜΕΝΟΥ (     ). 



6.6  Ρυθμίσεις ήχου κλήσης

Επιλέξτε Ρυθμίσεις ήχου κλήσης στο αρχικό μενού και πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ (    )
για να εισέλθετε στη σελίδα.

Ήχος κλήσης μπουτονιέρας

Επιλέξτε την μπουτονιέρα που θέλετε να ορίσετε ήχο κλήσης και διαλέξτε τον ήχο κλήσης

που επιθυμείτε. Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ (     ) για να αποθηκεύσετε την επιλογή σας.

Ήχος κλήσης ενδοεπικοινωνίας  

Επιλέξτε τον ήχο κλήσης που επιθυμείτε. Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ (     ) για να αποθη-
κεύσετε την επιλογή σας.

Ήχος κλήσης κουδούνι ορόφου 

Επιλέξτε τον ήχο κλήσης που επιθυμείτε. Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ (     ) για να απο-
θηκεύσετε την επιλογή σας.
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6.7  Πληροφορίες

Επιλέξτε Πληροφορίες στο αρχικό μενού για να εισέλθετε στη σελίδα. 

Εδώ μπορείτε να δείτε διάφορες πληροφορίες για τη συσκευή σας.

 

Τροφοδοσία DC 24V

Κατανάλωση Σε ηρεμία ≤ 0.42W / Σε λειτουργία ≤ 7W

Οθόνη 7˝ Ψηφιακή LCD υψηλής ευκρίνειας

Ανάλυση 800*3 (RGB) * 480 pixel

Ενσωματωμένη μνήμη 8mb

Κάρτα SD έως 32gb

Αριθμός φωτογραφιών (SD) 999

Αριθμός φωτογραφιών (ενσ. μνήμης) 100

Διαστάσεις οθόνης 164.9 x 100 x 5.7mm

Διαστάσεις συσκευής 274 x 140 x 23mm

Θερμοκρασία λειτουργίας 0℃˜ + 40℃

Καλωδίωση 2 καλώδια χωρίς πολικότητα

7. Χαρακτηριστικά
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