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Monitor Veo XS Ambiance Duox

MANUAL DO INSTALADOR

PARABÉNS POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO DE QUALIDADE!
A Fermax eletrónica desenvolve e fabrica equipamentos de prestigio que
cumprem os padrões mais altos de desenho e tecnologia. Esperamos
que desfrute das suas funcionalidades.

Publicação técnica de carácter informativo editada pela FERMAX ELECTRÓNICA S.A.U.
A FERMAX ELECTRÓNICA, na sua política de melhoria constante, reserva-se o direito a modificar o conteúdo deste
documento assim como as características dos produtos nele referidos em qualquer momento e sem aviso prévio. Qualquer
modificação será refletida nas posteriores edições deste documento.
Este produto está protegido com as seguintes patentes e modelos de utilidade:
PATENTES: US 9215410, US 9762852, BE1023440, AU2014203706.
MODELOS DE UTILIDADE: ES1187384U, ES1141495U, FR3038192, DE202016000632U1, CN205987229(U).
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INTRODUÇÃO
O monitor VEO XS AMBIANCE DUOX com ecrã tátil, representa um novo desenho
eletrónico que incorpora a tecnologia DUOX de áudio e vídeo, alimentação e dados
através de dois fios não polarizados.
As características fundamentais do sistema duox são as seguintes:
•
Alimentação dos monitores através do bus de 18 Vdc.
•
Segredo de conversação.
•
Bus não polarizado.

FUNCIONALIDADES
O monitor VEO XS AMBIANCE DUOX apresenta as seguintes funcionalidades:
•
Receção de chamada.
•
Controlo do monitor por meio de botões e ecrã tátil.
•
Abertura da porta.
•
Chamada ao porteiro.
•
Modos de conversação mãos-livres e simplex (Push to talk: premir para falar, deixar
de premir para ouvir).
•
Regulação de volume de chamada.
•
Desconexão da chamada (Não incomodar).
•
Seleção Melodias.
•
Campainha de porta.
•
Possibilidade ativação de luzes e campainhas.
•
Programação a partir da placa, monitor e campainha de porta.
•
Regulação do volume de áudio.
•
Configuração de parâmetros por menu através do ecrã tátil.
•
Ajustes de brilho, contraste e cor.
•
Funções auxiliares F1 e F2.
•
Ciclo indutivo (conforme modelo).
•
Doormatic (conforme configuração).
•
Captura de imagens automática (com memória).
•
Controlo domótico.
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INSTALAÇÃO
INSTALAÇÃO MONITOR
Montagem

Desmontagem

12

1

2

1

2

0m t
1.6 fee
5
5.2

0m t
1.6 fee
5
5.2

Pormenor

CONEXÕES

2
2
1

CL CH M T A+ - Bin Bin

CL CH M T A+ - Bin Bin

Bin, Bin: Dados, áudio e vídeo.
T, -: Botão de chamada porta vivenda (P1).
A+, -: Conexão Prolongador de chamada ref 2040 / Ativador de Luzes e campainhas ref. 2438.
CL, CH, M: Para ligar o monitor a uma rede domótica DOBISS mediante uma rede de
comunicação CAN.
Notas:
- Se instalar a rede domótica, deixe a resistência incluída no conector entre “CL” e
“CH”, quando corresponda.
- Se o monitor NÃO for conectado à rede domótica, deixe a resistência incluída no
conector entre ‘M’ e ‘CL’.
Ver Manual 970105 Monitor VEO XS AMBIANCE Modo Domótica.
JP1: Ponte adaptação da linha:
• Direita: Adaptação tipo A.
• Centro: Adaptação tipo C.
• Esquerda: Sem adaptação de linha.
MONITOR VEO XS AMBIANCE DUOX
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CASCADA

DISTRIBUIÇÃO

Bin Bin - A+ T M CL CH

Bin Bin - A+ T M CL CH

Bin Bin - A+ T M CL CH

AMPLIAÇÕES
ref. 2438

REF. 2438

ACTIVADOR DE LUCES ADS
ADS LIGHT COMMANDER

2A.
Max. 2A

110-240Vac
50-60Hz

Bin Bin - A+ T M CL CH

+A -A

+A -A

Red

F1 2A

110-240Vac

110-240Vac

ref. 2040

Bin Bin - A+ T M CL CH
P1
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
18 Vdc

Alimentação (sem polaridade)
Consumo
SEM ciclo indutivo:

COM ciclo indutivo:

- em repouso: 77 mA

- em repouso: 77 mA

- máximo: 407 mA

- máximo: 850 mA

- menu de domótica: 140 mA

- menu de domótica: 140 mA
3

Número de terminais por vivenda
Direção de cada monitor: 6 dígitos
Temperatura de funcionamento

000001...999999
[-5, +40 °C] / [23, 104 °F]
[0% - 95%]

Humidade
Ecrã TÁTIL 4.3”

Hor.: 480 Line TV
Ver.: 272 Line TV

Resolução
Dimensões monitor:

165 x 125 x 21mm - 6.5” x 4.9” x 0.8” - (Altura x Largura x Profundidade)

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Monitor VEO XS AMBIANCE

Potenciómetro
Botões
Leds

Ciclo indutivo. Vem identificado com este rótulo (conforme modelo).
· Inclui um ciclo que interatua com os dispositivos de audição de pessoas com
incapacidade auditiva.
Nota: Em dispositivos de audição com seleção manual de modo, o Modo Digital
deve estar configurado .
MONITOR VEO XS AMBIANCE DUOX
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BOTÕES
Botão para abrir portas / chamada ao porteiro.
· Estando em comunicação com a Botoneira de Rua (apenas áudio ou apenas
vídeo ou áudio + vídeo), ao premir este botão ativa-se a abertura de portas.
· Com o monitor em repouso, ao premir este botão realiza-se uma chamada
ao porteiro (se existir portaria e se o monitor estiver em modo dia ou misto).
Botão Ligação automática.
Conexão com câmara do Bloco ou da Entrada Geral (função disponível conforme o tipo de instalação ver capítulo Funcionamiento: Ligação automática).

F1

Função Auxiliar F1.
Função auxiliar (envio de comando / chamada de pânico).
Envio de comando: Envia um comando F1 de ativação para poder ativar um
dispositivo auxiliar.
Botão Áudio.
Ao receber uma chamada, premir este botão para falar com o visitante. Abrese o canal de áudio no sentido rua e vivenda, (o led azul vai iluminar-se para
indicar que está em conversação com a rua e tudo o que for dito será ouvido
na mesma), o funcionamento é em modo mãos-livres. Premir quando finalizar
a comunicação, (ao terminar o led azul apaga novamente , acendendo o led
vermelho).
Botão Menu.
· Para aceder a:
- Menu de Programação, acede-se quando o monitor não está programado.
A partir deste menu, podemos realizar a programação do monitor conforme
as necessidades da instalação.
- Menu de Usuário, (uma vez programado o monitor). A partir do menu,
podemos aceder aos ajustes de usuário para respetiva personalização.

LEDs
Led Vermelho:
Ligado. Monitor em repouso.
Intermitente. Indica que a função não incomodar está ativada.
Led Azul:
Intermitente. Monitor não programado (repouso).
Ligado. Conversação em modo de áudio mãos-livres.
Ligado/Intermitente. Conversação em modo de áudio simplex
Led Verde: Conforme configuração.
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PROGRAMAÇÃO:
1. PROGRAMACIÓN: PANTALLA TÁCTIL - BOTONES DE NAVEGACIÓN

iconos gráficos de navegación

En la pantalla táctil del monitor se mostrarán las opciones a traves de icónos gráficos.
La navegación se realizará a través de los iconos y su selección a través de la pulsación
en la pantalla.
Notas:
- La pantalla se desactiva pulsando el icono de apagar o automáticamente transcurridos
60 segundos de inactividad.
- Quando sairmos de qualquer menu de configuração será necessário deixar transcorrer
1,5 segundos para realizar uma ação nova.

2. PROGRAMAÇÃO: ACEDER AO MENU DE ADMINISTRADOR E DE USUÁRIO

Ecrã: Menu ADMINISTRADOR
Ecrã: Menu USUÁRIO
Os ícones de ciclo indutivo, doormatic e não incomodar vão mudar dependendo de se
na parte
estão ativados/desativados. Se estiverem ativados, mostrará um tick verde
. O ícone
superior direita do ícone, enquanto estiverem desativados mostrará uma cruz
do modo de conversação irá mudar dependendo do modo selecionado:
Modo Mãos-Livres
Modo Simplex (Push To Talk)

MONITOR VEO XS AMBIANCE DUOX
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Ecrã: Menu ADMINISTRADOR

Ecrã: Menu USUÁRIO

Premindo o botão
MENU, podemos aceder diretamente:
- À opção de Programação do monitor do Menu de Administrador, se o monitor não
estiver programado.
- Ao ecrã do Menu de Usuário se o monitor estiver programado.

Ecrã: Opção Programação do
monitor do Menu ADMINISTRADOR.

Ecrã: Menu USUÁRIO

Para aceder ao Menu de Administrador quando o monitor estiver programado será necessário realizar dois passos:

MENU, acedemos ao
1. Premir o botão
ecrã do Menu de Usuário.

2. Estando no ecrã do Menu de Usuário,
premir simultâneamente os botões:
F1 +

10
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3. PROGRAMAÇÃO: Ecrã MENU ADMINISTRADOR
Existem várias opções:
1. Programação da direção do Monitor.
2. CICLO INDUTIVO
3. Doormatic.
4. Reset de parâmetros.
5. Sobre.
6. Modo de conversação
3.1 MENU ADMINISTRADOR: PROGRAMAÇÃO direção monitor
O monitor não funciona enquanto não for programado!
Nota: Quando o led azul piscar muito lentamente indica que o monitor está por programar
e quando a direção do monitor estiver programada indica-se através do led vermelho fixo.
Existem três opções para programar o monitor a partir de:
A) A partir do Monitor.
B) A partir da Placa.
C) A partir da Campainha da porta.

A partir do Monitor

A partir da Placa

A) A partir do Monitor.
É possível programar o monitor através do menu no ecrã.

no ecrã e acende o ecrã para programar
Programar o número de chamada: Premir
o número de vivenda (números da direita para a esquerda).
Uma vez programada, a direção do monitor é indicada através do led vermelho fixo.

MONITOR VEO XS AMBIANCE DUOX
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B) A partir da Placa.

Premir
monitor.

no ecrã, ouve-se um bip no

O monitor conecta automaticamente com a botoneira de rua ativando a câmara. Introduzir
o código de chamada para esse monitor a partir da botoneira. Dependendo do tipo de
botoneira instalada:
•
Premindo o botão correspondente
•
Introduzindo o código + sino.
Notas:
- O tempo contado a partir do momento em que se ouve o bip de confirmação de
entrada na programação do monitor e se produz a chamada a partir da botoneira
para programar a direção do monitor, deve ser inferior a 2 minutos e meio.
- A botoneira a partir da qual se realiza a programação deve estar como botoneira
mestre.

Produz-se um tom de chamada diferente, que confirma a programação do monitor, continuando-se a visualizar a imagem da câmara. Transcorridos alguns segundos o monitor
volta ao modo de repouso. Uma vez programada, a direção do monitor é indicada através
do led vermelho fixo.
C) A partir da Campainha da porta.
Através da entrada da campainha da porta T e - sendo também possível programar a
direção do monitor.
Para poder realizar este tipo de programação, o monitor não deve estar previamente
programado .
Premindo a campainha da porta durante 5 segundos, poderemos ouvir o bip de
confirmação de entrada na programação do monitor.
O monitor conecta automaticamente com a botoneira de rua ativando a câmara. Introduzir
o código de chamada para esse monitor a partir da botoneira, dependendo do tipo de
botoneira instalada:
•
Premindo o botão correspondente.
•
Introduzindo o código + sino.
Produz-se um tom de chamada diferente, que confirma a programação do monitor, continuando-se a visualizar a imagem da câmara. Transcorridos alguns segundos o monitor
volta ao modo de repouso. Uma vez programada, a direção do monitor é indicada através
do led vermelho fixo.
12
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Notas:
- O tempo contado a partir do momento em que se ouve o bip de confirmação de
entrada na programação do monitor e se produz a chamada a partir da botoneira
para programar a direção do monitor deve ser inferior a 2 minutos e meio.
- A botoneira a partir da qual se realiza a programação deve estar como botoneira
mestre.
3.2 MENU ADMINISTRADOR: CICLO INDUTIVO
A partir do ecrã podemos ativar/desativar o ciclo indutivo incluído no monitor
(dependendo do modelo).
Este ecrã aparece em todos os modelos dos monitores que incluam ou não o ciclo
indutivo.
Pedir o modelo adequado se precisar desta funcionalidade.

correspondente. Por
Para ativar/desativar a função, deve-se pressionar o ícone
padrão, sai o ciclo desativado inclusivamente nos modelos com o ciclo incluído.
3.3 MENU ADMINISTRADOR: DOORMATIC (dependendo da configuração).

3.4 MENU ADMINISTRADOR: RESET DE PARÂMETROS
O instalador pode restaurar os parâmetros para deixar o monitor com a configuração de
fábrica, premindo o ícone
e confirmando a opção
.
O reset ou reinicialização afeta tanto os parâmetros de configuração do usuário como a
direção do monitor e a ativação do ciclo indutivo (se o modelo incluir esta opção).

Nota: O led azul a piscar lentamente indica que o monitor está por programar. Como o
reset ou reinicialização apaga a direção do monitor programada, quando o led estiver a
piscar indicará que o reset ou reinicialização já está concluída.
MONITOR VEO XS AMBIANCE DUOX

13

3.5 MENU ADMINISTRADOR: SOBRE
Pressionando
, o ecrã mostra um código QR que permite aceder à documentação
completa do monitor.

3.6 MENU ADMINISTRADOR: MODO DE CONVERSAÇÃO
Dentro do menu de administrador, podemos selecionar entre o modo Simplex e Mãos
Livres. Premindo o ícone de modo de conversação correspondente, e premindo o ícone
mudamos entre um modo e outro.
Modo Simplex: Premir o botão de ativação de áudio
para ouvir.

para falra, deixar de premir

simplex
Mãos livres
Por padrão está selecionado o modo mãos livres, ver capítulo Funcionamento: Atender
uma chamada.
Nota: Em ambos os casos, ligar ou desligar o auscultador não se realiza através de uma
pressão curta no botão
.
4. PROGRAMAÇÃO: Ecrã MENU USUÁRIO
Premindo o botão
MENU, acedemos diretamente ao ecrã do Menu de Usuário se o
monitor estiver programado.
Existem várias opções:
1. Ajuste do volume do monitor
2. Função “Não incomodar”
3. Visualizar imagens
4. Função F2
5. Ajustes parâmetros de usuário
6. Aplicação de controlo domótico
14
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4.1 MENU USUÁRIO: AJUSTE DO VOLUME DO MONITOR
É possível ajustar o volume da melodia numa faixa de dez valores possíveis.

Em primeiro lugar aparece e ouve-se o
volume atual que pode ir aumentando
(+) ou diminuindo (-). Obter a regulação
desejada.
4.2 MENU USUÁRIO: MODO NÃO INCOMODAR
A partir deste ícone poderá ativar/desativar o tom de chamada (modo ‘’não incomodar’’).
som de chamada ativado

som de chamada desativado

Premir o ícone correspondente
para alterar a seleção. Por padrão, está selecionado o funcionamento normal (ouve-se a chamada).
O led vermelho do monitor pisca lentamente quando o modo ‘’não incomodar’’está ativo.
Nota: Se o modo ‘’não incomodar’’ estiver ativo, para ativar novamente a chamada poderá
fazê-lo através deste ecrã ou também deslizando o potenciómetro a uma posição
diferente da mínima.
4.3 MENU USUÁRIO: VISUALIZAR IMAGENS
poderá visualizar as imagens capturadas automaticamente e apaA partir do ícone
gá-las. Para mais informação ver capítulo Funcionamento: Visualização de Imagens.

28 07 2017 08 15

011 028
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4.4 MENU USUÁRIO: FUNÇÃO F2
A função F2 envia um comando de ativação para poder ativar um dispositivo auxiliar.
No ecrã, será notificada a ação: F2 ON durante 3 segundos.
Esta função está no ecrã principal do menu de usuário.
Envia-se o comando F2 pelo bus incluindo a direção do monitor para ativar o dispositivo
auxiliar conectado ao bus, como por exemplo um relé duox, (consulte com o seu instalador).

4.5 MENU USUÁRIO: AJUSTES PARÂMETROS DE USUÁRIO

, dentro do menu de usuário
Selecionando a opção «Ajustes parâmetros de usuário»
podemos aceder a um novo ecrã correspondente a diferentes parâmetros de configuração:
Os parâmetros são os seguintes:
1. Seleção de melodias
2. Ajuste data e hora
3. Ativação/Desativação Captura de imagens
4. Reset ou reinicialização dos parâmetros de
configuração
5. Ajuda de usuário
6. Ativação/Desativação Doormatic

Nota: Neste ecrã, é possível ver o parâmetro
de doormatic ativado.

16
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4.5.1 Ajustes parâmetros de usuário: SELEÇÃO DE MELODIAS
Pressionando o ícone
, o monitor permite
selecionar uma melodia independente para
a botoneira
e outra para a portaria
.
Permite atribuir entre 5 tons diferentes de
melodias.

a) Seleção melodia botoneira
Selecionando esta opção, podemo alterar a
melodia que se vai ouvir no monitor quando
se realizar uma chamada a partir da botoneira
de rua.
Uma vez selecionada a opção, mostra e ouve-se a melodia atual. Premindo, a melodia
irá mudando e, no final, será guardada em
memória a última selecionada.
b) Seleção melodia portaria
Selecionando esta opção, podemos alterar a
melodia que se vai ouvir no monitor quando
a portaria realizar uma chamada ao monitor.
Uma vez selecionada a opção, mostra e ouve-se a melodia atual. Premindo, a melodia
irá mudando e, no final, será guardada em
memória a última selecionada.

4.5.2 Ajustes parâmetros de usuário: AJUSTES DE DATA E HORA
Premindo o ícone
, aparecerá o menu de seleção de formato da data mostrado nas
imagens posteriores. Por predefinição, mostra-se o último formato selecionado sombreado
a cinzento.
.

MONITOR VEO XS AMBIANCE DUOX
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Pressionar o formato desejado para o tipo
de data. A opção selecionada ficará sombreada durante um momento (250 ms) e,
em seguida, passar-se-á ao menu de configuração da hora/data.
Também é possível passar, premindo o
.
cursor correspondente

Se por algum motivo se perder a alimentação, a configuração da data e hora passará a ser a
configuração por padrão (01/01/2017). No no menu de usuário do monitor e no ecrã de vídeo
vai aparecer um ícone indicando que a data não está correta.

__:__

pode-se aceder (menu principal)
não se pode aceder (chamada/
ligação automática
Nota:
- Não é permitido validar com dados de data e hora incorretos.
- Pode-se aceder diretamente ao menu de data/hora, premindo a notificação no
ecrã do menu principal. Não é possível aceder desde o ecrã de chamada ou de
ligação automática.
4.5.3 Ajustes parâmetros de usuário: ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO CAPTURA DE IMAGENS
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Premindo o ícone

-

é possível ativar/desativar a captura automática de imagens.

O monitor realizará uma fotografia automática passados 5 segundos de ter recebido
uma chamada de uma botoneira de rua. Devido à legislação de proteção de dados ((UE)
2016/679) da União Europeia, a captura de imagens pode ser restrita. Por defeito está
desativada, podendo ser ativada no monitor por sua conta e risco.
Também obriga a colocar ao lado da placa de rua um aviso indicando que o monitor
pode capturar imagens. Pode ser descarregado em https://www.fermax.com/portugal/
corporate/utilidades.html.
4.5.4 Ajustes parâmetros de usuário: RESET OU REINICIALIZAÇÃO DO USUÁRIO
Com esta opção, é possível reinicializar todos os parâmetros de configuração a valores
de fábrica, conservando a direção programada no monitor e a ativação do ciclo indutivo.
e confirmar a opção
.
Premir o ícone
.

Se desejarmos realizar o reset ou reinicialização, confirmar a opção.
4.5.5 Ajustes parâmetros de usuário: AJUDA
, no ecrã, aparece um código QR que permite aceder a um enlace proPressionando
mocional que explica pormenorizadamente o sistema digital DUOX criado pela FERMAX.

4.5.6 Ajustes parâmetros de usuário: ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO DOORMATIC
(Dependendo da configuração).
MONITOR VEO XS AMBIANCE DUOX
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4.6 MENU DE UTILIZADOR: ACESSO AO MENU DOMÓTICO DOBISS
Pode-se aceder à aplicação de domótica Dobiss a partir do próprio menu de utilizador
do monitor
ou tocando brevemente em qualquer zona do ecrã quando o monitor se
encontra em estado de repouso.
Estando na aplicação de domótica Dobiss, os botões continuam a manter a funcionalidade,
, que levará o monitor para o estado de repouso ou para o
exceto o botão de menu
menu principal de utilizador, dependendo do método de acesso empregado.
O timeout é configurável dentro da aplicação de domótica Dobiss até ao máximo de 15
minutos.
5. AJUSTES: VÍDEO E ÁUDIO
5.1 AJUSTES: AJUSTE VÍDEO: BRILHO - CONTRASTE - COR
O monitor permite realizar os ajustes de brilho, contraste e cor quando se receber uma
chamada (sem retirar o telefone) ou realizando uma ligação automática
(câmara).
Ver capítulo Funcionamento: Ligação automática.
(menu) ou tocar no
Tendo a imagem de vídeo no ecrã, premir brevemente o botão
ecrã tátil para que apareça no ecrã um menu de contexto para o ajuste do brilho, contraste
e cor da imagem.

Contraste Brillo
Color
1. Selecionar os ajustes de contraste, brilho e cor, com os ícones correspondentes.
A partir destes ecrãs também se pode ativar o áudio (retirar telefone).
Nota: O tempo para realizar os Ajustes de Vídeo é de 30 segundos, transcorrido este
tempo o monitor vai voltar ao modo repouso.

Contraste
20
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Brilho

Cor
5.2 AJUSTES: AJUSTE ÁUDIO
Durante o tempo em que o canal de áudio está aberto pode-se regular o volume do áu(menu) ou tocar no ecrã tátil e
dio. Para proceder ao ajuste do áudio, premir o botão
aparecerá no ecrã um menu de contexto para esse ajuste.

Botoneira de vídeo

Botoneira de áudio

Manual Usuário: FUNCIONAMENTO

MONITOR VEO XS AMBIANCE DUOX
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FUNCIONAMENTO
1. FUNCIONAMENTO: ATENDER UMA CHAMADA
a) Modo mãos livres:
Ao pressionar o botão de chamada na Botoneira da Rua, ouve-se um tom de chamada na mesma e no monitor além de que o ecrã acende. Dispomos de 30 segundos
para responder antes de regressar à situação de repouso. Durante este tempo o led
vermelho vai apagar para saber que a chamada está à espera de resposta.
para falar com o visitante. Abre-se o canal de áudio no sentido
Pressionar o botão
rua e vivenda, o funcionamento é em modo mãos livres. O led azul vai acender
para indicar que se está em conversação com a rua e tudo o que for dito será ouvido
na mesma. O led vai permanecer aceso (azul) durante o tempo tempo de duração da
conversa.
A comunicação vai finalizar de forma automática após 90 segundos ou quando se voltar
. Ao terminar o led azul volta a apagar , acendendo o led vermelho.
a premir o botão

B) Se estiver configurado em modo de conversação simplex (Pressionar para falar
, deixar de premir para ouvir).
o botão de ativação de áudio
Ao pressionar o botão de chamada na Botoneira da Rua, ouve-se um tom de chamada na mesma e no monitor além de que o ecrã acende. Dispomos de 30 segundos
para responder antes de regressar à situação de repouso. Durante este tempo o led
vermelho vai apagar para saber a chamada está pendente de resposta.
para falar com o visitante, ativando o canal de áudio de subida.
Pressionar o botão
Indica o modo simplex porque o led azul começa a piscar de maneira intermitente.
A partir deste momento cada vez que premir o botão
ativará o canal de áudio
de descida (led azul fixo) e ao deixar de premi-lo o canal de áudio de subida voltará a
ativar-se (led azul intermitente), o funcionamento é em modo simplex.
A comunicação vai finalizar automaticamente após 90 segundos ou em qualquer
. Ao terminar o led azul volta a
momento ao realizar uma pressão curta no botão
apagar , acendendo o led vermelho.

Notas:
- Se existirem vários monitores/telefones na mesma vivenda só o primeiro a retirar o telefone terá áudio, voltando os restantes monitores/telefones ao modo repouso. Se algum
deles tentar retirar o telefone do gancho vai ouvir um tom de linha ocupada.
- Se a comunicação não for estabelecida com a botoneira de rua, o monitor apaga-se
automaticamente passados 30 seg.
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2. FUNCIONAMENTO: ATIVAÇÃO MANUAL DO MONITOR (LIGAÇÃO
AUTOMÁTICA)
Com o monitor em repouso ou em qualquer menu que não seja o de administrador, premir
(câmara), para ativar manualmente o monitor.
o botão
Estabelece-se comunicação com a placa 0 do bloco correspondente ao monitor (quando
exista). Se não existir, será realizada a ligação automática com a botoneira1 do mesmo
bloco e se esta também não existir, será estabelecida a comunicação com a botoneira
configurada como 0 da Entrada Geral.
Uma vez estabelecida a comunicação com uma botoneira, podemos mudar a mesma
(câmara).
pressionando o botão
Notas:
- A ligação automática só pode ser realizada com as botoneiras indicadas. Se não for
possível realizar a ligação automática, consulte o seu instalador. Quando completar as
tentativas de conexão com cada uma das três possíveis botoneiras, se não for possível,
o monitor vai emitir um tom de erro e volta ao estado de repouso.
- Finalizada qualquer comunicação com uma botoneira, se voltar a premir o botão de
ligação automática durante 15 segundos conectará com a botoneira em questão.
Botoneira 0 do Bloco do monitor

Botoneira 1 do Bloco do monitor

Botoneira 0 de Entrada Geral

Identificador de Botoneira

MONITOR VEO XS AMBIANCE DUOX
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3. FUNCIONAMENTO: REGULAÇÃO DE VOLUME DE CHAMADA (POTENCIÓMETRO)
Partindo do estado de repouso, se se deslizar o potenciómetro pode-se ajustar o volume
de chamada a um valor entre o mínimo e o máximo (Dispomos de 10 níveis de volume).
Notas:
- A regulação afeta todas as melodias geradas pelo monitor: botoneiras de rua e
campainha de porta.
- Para ouvir o valor escolhido podemos:
· realizar uma chamada a partir da botoneira de rua.
· entrar em modo seleção de melodias.
- Se o modo não incomodar estiver ativo, para ativar novamente a chamada será
necessário deslizar o potenciómetro para uma posição diferente da atual.
- Como o ajuste de volume pode ser realizado a partir do menu no ecrã e a partir do
potenciómetro, vai prevalecer o último realizado.
4. FUNCIONAMENTO: VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS
Função para ver todas as capturas de imagens realizadas. A função de captura de imagens
deve estar previamente ativada. Ver capítulo 4.5 Menu USUÁRIO - 4.5.3 Ativação/Desativação de imagens.
Ao realizar uma chamada a partir da botoneira de rua, (a função de captura de imagens deve estar
previamente ativada), transcorridos 5 segundos realiza-se automaticamente uma fotografia, que
é armazenada na memória.
Nota: O número máximo de imagens que podem ser armazenadas são 150, se se armazenar
uma imagem nova com a memória cheia a imagem mais antiga será eliminada.

28 / 07 / 2017

08 / 15

011/028

Mostra a imagem mais recente com a data,
hora e número de fotografia.

Selecionar o ícone
para visualizar as
diferentes fotografias realizadas.
Aparece um menu contextual:
: Para selecionar/visualizar fotografias salvadas.
: Para apagar imagens.
: Para cancelar e ir ao ecrã anterior.

acedeSe premir a opção de apagar
rá ao ecrã de confirmação de apagar imagens, premindo o ícone correspondente a
confirmar
o
,a fotografia
selecionada será eliminada.

OK?

28 / 07 / 2017
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08 / 15

011/028

O usuário pode navegar através das fotografias salvadas, inclusivamente quando a
janela de confirmação estiver ativa.

Se existirem capturas de imagens que não foram visualizadas pelo
usuário vão aparecer nop
tificações no ícone do menu de usuário e no ecrã de vídeo.

O ícone de visualização de imagens muda
mostrando um círculo azul com o número
de imagens por visualizar (máximo 99). No
círculo, será descontado o número de ima7
gens visualizadas pelo usuário.

Quando se produzir uma chamada, informa-se que existem fotografias por visualizar, não especificando neste caso o número.

Se por algum motivo perdermos a alimentação no monitor, a configuração da data
e hora passará a ser a configuração padrão (01/01/2017).
Se se capturar uma imagem sem ter ajustado a data e hora, na visualização da

01 / 01 / 2017

00 / 00

001/018

imagem vai aparecer este ícone
indicando que os ajustes de data e hora
que aparecem junto à imagem não são
corretos.

MONITOR VEO XS AMBIANCE DUOX
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