
                                                                  

 
       
 
      [ Video-souprava BRAVO ] 

                     SP817100-SP817300 
 

 

     [ Návod k obsluze a instalaci ] 
 
    
  

Video soupravy BRAVO jsou dodávány v provedení pro 1 nebo 2 účastníky s monitorem BRAVO v  
nástěnném provedení. Po instalaci systému podle přiloženého schématu je zařízení připraveno 
k provozu. 
 
Provoz 
Po stisku tlačítka na venkovním hovorovém tablu dojde k aktivaci vestavených infra LED diod, 
sloužících k osvětlení osoby, na příslušném monitoru zazní vyzváněcí tón a zároveň dojde k aktivaci 
obrazovky, v případě, že monitor je zapojen jako hlavní. Ke každému tlačítku mohou být připojeny 
max. 3 ks monitorů se stejnou adresou, z čehož jen jeden monitor může být v dané sestavě 
zapojen jako hlavní a max. další dva jako vedlejší. 
 
Hlavní monitor – (propojka JP1 se nachází v pozici P – viz. originální návod str.37) - při jeho aktivaci 
z hovorového tabla zazní vyzváněcí tón a aktivuje se obrazovka. Aktivaci obrazovky hlavního monitoru 
lze provést kdykoli také stiskem tlačítka 2, v případě, že je aktivována tato funkce. 
Aktivace této funkce se provádí stiskem tlačítka 2 delším než 4 sekundy při zvednutém sluchátku, až 
zazní  dvojitý potvrzovací tón. Deaktivace této funkce se děje stejným způsobem, do zaznění 
potvrzovacího tónu. 
Vedlejší monitor – (propojka JP1 se nachází v pozici S – viz. originální návod str.37) - při aktivaci 
monitoru z hovorového tabla zazní pouze vyzváněcí tón. Aktivace obrazovky se děje po stisku tlačítka 
č. 2 (funkce video dotaz). 
 
Oba monitory jsou standardně zapojeny jako hlavní ! 
 
Ovládací prvky monitoru BRAVO (viz. originální návod str.24) 
 
1. Regulátor hlasitosti/funkce PRIVACY umožňující přijetí hovoru s vypnutým vyzváněcím tónem. 
Aktivace této funkce se provede přepnutím přepínače do pravé krajní polohy, až se na levé straně  
přepínače objeví červený ukazatel. 
2. Indikace LED (odpovídá zvolené funkci) 
3. Ovládání elektrického zámku 
4. Popisky pro označení funkce tlačítek 
5. Sluchátko 
6. ČB obrazovka 4,5“ 
7. Kryt monitoru 
8. Tlačítko 1 – při odstranění propojek CV3 a CV4 (viz. originální návod str.43) možno využít pro 
požadovanou funkci – připojovací svorky P1, C1 (viz. originální návod str.42) relé/zapínací kontakt 1A 
9. Tlačítko 2 – aktivace obrazovky monitoru (viz. výše) 
10. Tlačítka 3 a 4 nezapojena, možno využít pro přídavné funkce – nutné karty SP573300, SP573400. 
11. Tlačítka 5 a 6 nezapojena, možno využít pro přídavné funkce – nutné karty SP573300, SP573400. 
12. Regulace jasu 
13. Regulace kontrastu 
14. Upevňovací element monitoru. 
 
 

 



                                                                  

Nastavovací prvky monitoru BRAVO (viz.originální návod str.36). 
 
1/ Nastavení adresy monitoru – poloha přepínačů S1-1 až S1-5 (viz.originální návod str.37).  
Při požadavku na interní komunikaci mezi monitory soupravy SP817300 musí být přepínače DIP 
nastaveny tak, aby obě adresy obou účastníků měly stejné označení: AA…CC…YY – viz. tabulka 
adresace. 
 
2/ Volba funkce tlačítek – poloha přepínačů S1-6, S1-7 a S1-8 (viz.originální návod str.38) 
 
Ve standardní konfiguraci soupravy SP817300 – přepínače S1-6, S1-7 a S1-8 v poloze OFF (0) 
odpovídají funkce tlačítek: 
 
- Tlačítko se symbolem klíče – ovládání elektrického zámku 
- Tlačítko 1 volné tlačítko 
- Tlačítko č.2 – aktivace obrazovky monitoru (viz. výše) 
 
Při požadavku na interní komunikaci mezi monitory je nastavení přepínačů DIP následující: 
S1-6 poloha ON (1), S1-7 poloha OFF (0) a S1-8 poloha ON (1). 
Tomu odpovídají funkce tlačítek: 
 
- Tlačítko se symbolem klíče – ovládání elektrického zámku 
- Tlačítko 1 interní komunikace mezi monitory u soupravy SP817300 
- Tlačítko č.2 – aktivace obrazovky monitoru (viz. výše) 
 
Při požadavku na volbu jiného vyzváněcího tónu lze připojit tlačítko na svorky CFP (viz. originální 
návod str.42). Max. délka vedení je 20 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


