
            Průvodce instalací a obsluhou 
domovního videotelefonu  

          CP-PVK-70TH 
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2. Důležitá bezpečnostní opatření a varování  

 
a. Elektrická bezpečnost  

Veškerá  instalace a provoz zařízení  musí  vyhovovat místním  
předpisům  pro elektrickou bezpečnost. Nepřebíráme  žádnou    
odpovědnost  za požáry  ani  zásahy elektrickým proudem 
způsobené nesprávnou manipulací  nebo instalací.  Doporučujeme   
ochranu proti  výpadkům proudu či  přepětí v podobě UPS.  

 
b. Bezpečnost při  přepravě  

Během  přepravy,  skladování  a instalace je nepřípustné  velké  
napětí ,  s i lné vibrace a vysoká vlhkost.  

 
c. Instalace 

Zacházejte  s výrobkem opatrně .  Nepřipojujte  napájení  k zařízení  
před  dokončením  jeho instalace. 

 
d. Potřeba kvalif ikovaných techniků  

Veškeré  zkoušky  a opravy musí  provádět  kvalif ikovaní  servisní   
technici.  Nejsme odpovědni za problémy způsobené  
neoprávněnými  úpravami ani pokusy o opravu.  

 
e.   Prostřed í  

Vnitřní  monitor musí  být umístěn  na chladném, suchém místě   
mimo dosah přímého  slunečního světla,  hořlavých a výbušných 
látek.  

 
f . Příslušenství  

Použijte  veškeré  příslušenství  doporučené  výrobcem. Před   
instalací  otevřete  balíček a  zkontrolujte, zda obsahuje všechny  
části .  Pokud v balení  něco  chybí,  kontaktujte co možná nejdříve 
svého dodavatele. 

1. Úvod 

Děkujeme Vám za zakoupení zařízení značky CP PLUS!  

Instalaci  a nastavení  systému by měla  provádět  f irma či  osoba, která je 

seznámena s oblastí  CCTV a slaboproudých instalací.  

V případě potřeby je možné se obrátit  na technickou podporu na emailové 

adrese podpora@cpplus.cz,  nebo na konkrétní  osobu v sekci  kontakty na 

www.cpplusworld.cz .  

 
Děkujeme a přejeme Vám spokojenost s výrobkem značky CP PLUS.  

mailto:info@cpplusworld.cz
http://www.cpplusworld.cz/
http://www.cpplusworld.cz/


3. Popis zařízení 
Analogový dveřní videotelefon CP-PVK-70TH se skládá z vnitřní a venkovní 
jednotky. Obě tyto jednotky jsou propojené přibaleným  čtyřž i lovým kabelem 
–  červený  a černý  drát napájí  venkovní jednotku. Žlutý a bí lý drát slouží  pro 
přenos videa a zvuku. K vnitřní  jednotce lze připojit až  dvě  jednotky venkovní  
a další  dvě vnitřní  jednotky. K venkovní  jednotce můžeme připojit elektrický 
zámek dveří.  

a. Venkovní jednotka 
Na předním panelu je umístěna kamera s IR přisvícením, t lačítko zvonku,  

reproduktor a mikrofon pro komunikaci.  
 

      
      IR přísvit   

 
 Objektiv kamery 
 
 
 Reproduktor 
 
 
 Tlačítko zvonku  
 
 
 Mikrofon 
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V zadní části  jednotky jsou umístěny konektory pro připojení zámku dveří  a 

kabelu k vnitřní jednotce .  Součástí  venkovní jednotky je také kryt proti  vodě ,  

případně úhlový držák .  Tento kryt připevníme pomocí šroubků  do zdi a 

posléze ze spodu k jednotce. 

b.  Přední panel vnitřní jednotky  

  
1 Vstup do menu 
2 Obraz z venkovní jednotky  
3 Odpověď na volání  
4 Interkom mezi jednotkami  
5 Odemčení  zámku dveří  
6 Mikrofon 



c.   Zadní panel vnitřní  jednotky 

A –  Konektor pro připojení  venkovní  jednotky č.  1  

B –  Konektor pro připojení venkovní jednotky č.  2  
C –  Konektor pro připojení napájecího zdroje 12V  
D –  Konektor pro připojení další  vnitřní  jednotky  
E –  Konektor pro připojení další  vnitřní  jednotky  
F  –  Konektor pro připojení externí analogové kamery  
 

4.  Instalace venkovní jednotky 
1. Připravíme instalační konzoli  s  veškerou potřebnou kabeláží.  Konzoli  

uchytíme pevně na zeď  šrouby.  

2. Připojíme veškerou kabeláž a nasadíme venkovní jednotku do konzole.  

3. Upevníme venkovní jednotku pomocí  šroubu. 
 

5. Instalace vnitřní jednotky  
1. Připravíme instalační  elektrickou krabici  s  kabeláží  ve zdi .  

2. Přišroubujeme  konzoli  pro vnitřní  jednotku na zeď  přes krabici .  

3. Zapojíme kabeláž.  

4. Uchytíme jednotku na konzoli  nasunutím směrem dolů .  
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Na jednotce je dále umístěn  v zadní části  reproduktor a místo pro stojánek 

na zeď. Dále jsou zde umístěny konektory pro připojení.  



6.  Zapojení vnější jednotky  

Vnější  jednotka se propojí  s vnitřní  jednotkou pomocí čtyřžilového  kabelu. 

Napájení a přenos obrazu a zvuku je obstaráván tímto kabelem. Tento kabel 

se připojuje do konektoru B. Konektor A slouží  pro připojení elektrického 

zámku a zdroje pro tento zámek. Výstup je pouze reléový, tzv. zavřený 

kontakt do otevření,  otevřený kontakt do otevření a společný vývod pro oba 

stavy relé. Výstup neobsahuje žádné napájecí napětí,  nutno zapojit  pomocný 

zdroj napájení s ohledem na údaje vašeho elektronického zámku (dole 

základní zapojení).  

7.  Používání dveřního videotelefonu  

Použití  tohoto dveřního videotelefonu je velmi intuitivní.  Pro zazvonění 

zmáčkneme tlačítko zvonku na venkovní jednotce. Po zmáčknutí  tohoto 

tlačítka se zobrazí  obraz na vnitřní jednotce a přehraje se melodie. Pro 

zahájení hovoru zmáčkneme  prostřední  tlačítko na vnitřní  jednotce.  



Zmáčknutím prvního tlačítka vyvoláme nabídku s nastavením obrazu a zvuku. 

Pohybujeme se pomocí dalších kláves a můžeme si  nastavit jas,  barvy, 

kontrast a hlasitost.  Nastavení ukončíme opětovným stisknutím prvního 

tlačítka.  

Zmáčknutím druhého tlačítka můžeme zobrazit obraz z obou venkovních 

jednotek, případně z připojené analogové kamery. Třetím tlačítkem zahájíme 

hovor s venkovní jednotkou –  hovor trvá 60 sekund a posléze se vypne. 

Předposlední t lačítko slouží  pro aktivaci  interkomu mezi vnitřními 

jednotkami. Poslední t lačítko odemyká připojený elektronický zámek.  
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