
                                                                                                                                                                            

Obj. č.: 70250

manuál (český doplněk anglického originálního manuálu - OM)

Důležité upozornění

 Tento výrobek odpovídá základním požadavkům  nařízení vlády ČR  a odpovídajícím evropským 
předpisům pro posuzování shody elektrotechnických zařízení: směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu 
(EMC) - nařízení vlády NV č. 117/2016 Sb.  (evropská směrnice 2014/30/EU )  a směrnici o omezení 
používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) - nařízení vlády 
NV č. 481/2012 Sb. (evropská směrnice 2011/65/EU a její novelou 2015/863)  - v platném znění. 
Výrobek je označen značkou shody s evropskými předpisy CE. Je na něj vystaveno EU prohlášení o shodě.

RoHS - (Restriction of the use of Hazardeous Substances) 
Produkt byl navržen a vyroben v souladu s direktivou RoHS 2011/65/EU a její novelou 2015/863 týkající se 
omezení použití některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.Cílem direktivy 
RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím 
přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: 
Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chróm, Polybromované bifenyly (PBB), Polybromované difenylethery 
(PBDE)

Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a 
dodržování pokynů uvedených v návodu.

Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž
odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.

 Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na tříděný odpad.

         Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s 
komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném 
místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat 
přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní 
prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický 
výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek 
zakoupili.

Bezpečnostní opatření
Provoz

• Před použitím ověřte správnost zapojení a ujistěte se, že používáte vhodný napájecí zdroj.
• Pokud při provozu zpozorujete jakékoliv chyby ve funkci zařízení, přestaňte jej okamžitě používat a kontaktujte

svého lokálního prodejce.

Manipulace
• Nerozebírejte vnitřní část výrobku.
• Zajistěte, aby výrobek nebyl vystaven silným rázům nebo vibracím.
• Při čištění display části zařízení dávejte pozor, aby jste jej nepoškrábali nebo na něm nezůstával prach. To může

snižovat kvalitu zobrazovaného obrazu.
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COMMAX CDV-35N Instalační manuál
Instalace a skladování

• Neinstalujte zařízení v místech, kde mohou být překročeny uvedené teplotní limity.
• Vyvarujte se instalaci ve vlhkém či prašném prostředí.
• Vyvarujte se instalaci v místech se zvýšenou radiací.
• Vyvarujte se instalaci v místech, kde je silné elmag. pole nebo silové rozvody elektřiny.
• Vyvarujte se instalaci v místech se silnými vibracemi.
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COMMAX CDV-35N Instalační manuál

Obsah balení

Kromě samotné jednotky naleznete v balení i nezbytné příslušenství pro její instalaci.

Instalace

Určení místa instalace monitoru

Zvolte místo pro instalaci přístroje i s ohledem na vedení kabelů. Doporučuje se umístění přístroje cca ve výšce hlavy 
budoucího uživatele.

Montáž kovového držáku monitoru 

Na stanovené místo přiložte držák a naznačte si místa montážních otvorů a vyvrtejte je. Uprostřed držáku je nutno 
vyvrtat dostatečně velký otvor pro přivedení kabelů k monitoru (kabel od kamery a ostatních přístrojů). Připevněte držák
pomocí šroubů, případně použijte hmoždinek.
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COMMAX CDV-35N Instalační manuál

Připojení kabelů

Kameru, nebo audiosluchátko připojíme k monitoru prostřednictvím 4-pinových konektorů, které jednoduše nasuneme 
na příslušnou pozici . Jejich správnou orientaci zajišťuje výstupek na boční straně.

Zavěšení monitoru

Monitor mírně přitlačíme k držáku tak aby výstupky zapadly do oválných děr na zadní straně monitoru. Mírným 
zatlačením monitoru směrem dolů dojde k jeho upevnění. Monitor se zajistí v této pozici pojistným šroubem dle obrázku
.

Zapojení přístroje do sítě 

Napájecí přívod zapojte do sítě, která vyhovuje parametrům  přístroje 240V/ 50 - 60 Hz.

Uvedení monitoru do provozu 

Síťový vypínač zapněte do polohy "ON". Tento stav je indikován svítící LED diodou na přední straně přístroje.

Vypnutí monitoru z provozu 

Síťový vypínač přepněte do polohy "OFF", LED dioda zhasne. Tím je přístroj uveden do nečinného stavu.

Umístění přístroje

Přístroj neinstalujte v takovém prostředí, kde by byly vystaveny extrémnímu působení prachu, přímému slunečnímu 
světlu (nebo jinému silnému zdroji světla), dešti, vlhku nebo teplotám přes 40°C. Nevystavujte přístroj vibracím.
Vyberte místo pro montáž monitoru blízko síťové zásuvky,nebo přívodu napájecího napětí a kde lze jednoduše 
manipulovat s jeho obslužnými tlačítky.

Provedení kabeláže a zapojení systému:

Kamera a audiosluchátko se připojují k monitoru do svorkovnice na zadní straně přístroje prostřednictvím 4 -pinových 
konektorů s krátkými vodiči, které jsou součástí jejich příslušenství. Pozor při jejich zapojování! Červený vodič musí 
směřovat směrem k horní straně monitoru! Tyto připojovací kabely se spojí s kabelem vedoucím k danému přístroji 
(kamera, druhý monitor atd.) pomocí vhodné svorkovnice ukryté poblíž (pod) monitorem. 
Zapojení proveďte dle zapojení z obr., které vyhovuje vašim zakoupeným komponentům. Propojovací vodič není 
součástí dodávky. Pro propojení jednotlivých částí používejte kabel dle tabulky. 
Stínění kabelu je nutno připojit na vodič.č.2 - GND. 

Parametry propojovacího vedení

Systém videovrátného používá stíněný čtyřžilový kabel. Přibližné maximální vzdálenosti mezi kamerou a 
nejvzdálenějším monitorem (audiosluchátkem) vzhledem k průměru jednotlivých vodičů jsou uvedeny v následující 
tabulce. V místech s vysokou úrovní rušení lze na vedení videosignálu použít 75 Ohm koaxiální kabel.

Průřez jádra vodiče [mm] 0,5 0,65 0,8

Vzdálenost [m] 30 50 70
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Obsluha

Komunikace mezi telefonem a dveřní stanicí
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Interkomová komunikce

Údržba zařízení
Monitor je nenáročný na údržbu. Doporučuje se občas, podle stupně znečištění přístroje otřít jej vlhkým hadrem. 

Pozor! 
Přístroj je nutno před čištěním uvést odpojit od síťového napájení!
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Technický popis výrobku

Model CDV-35N

Rozsah napájení 100V až 240V~ AC, 50/60 Hz
Spotřeba Maximální operační spotřeba 6,5W

Komunikace Plně duplexní
Monitor 3,5“(8,9cm) LCD
Vodiče kamera: 4 vodiče sluchátko: 4 vodiče

Vzdálenost kamery 28m(průřez 0,5mm)/ 50m(průřez 0,65mm)/ 70m(průřez 0,8mm)
Režim spánku  Po 60(+-10s) sekundách

Operační teplota 0 až 40°C
hmotnost Hmotnost těla přístroje 700g
rozměry 192 x 195 x 48,5 mm

Popis přístroje
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