
 MANUAL DO INSTALADOR E DO UTILIZADOR

MONITOR VEO DUOX

P O R T U G U Ê S

F1



Pág.  2

DUODUODUODUODUOX X X X X VEOVEOVEOVEOVEODUODUODUODUODUOX X X X X VEOVEOVEOVEOVEO

PARABÉNS POR ADQUIRIR DE UM PRODUTO DE QUALIDADE!
A Fermax Electrónica desenvolve e fabrica equipamentos de prestígio que cumprem os mais
elevados padrões de design e tecnologia.
O seu monitor de vídeo porteiro FERMAX permite-lhe comunicar com a botoneira da rua, ver
a pessoa que está a chamar e abrir-lhe a porta de entrada, se assim o desejar.
Esperamos que desfrute das suas funcionalidades.
www.fermax.com

Monitor VEO DUOX

Cód. 97858P V01_16

PORTUGUÊS



Pág.  3

DUODUODUODUODUOX X X X X VEOVEOVEOVEOVEODUODUODUODUODUOX X X X X VEOVEOVEOVEOVEO

MONITOR DUOX ............................................................................................................   4

Instalação do Monitor ........................................................................................   4
Ligações..............................................................................................................   4
Funções disponíveis .........................................................................................   5
Monitor Veo: Descrição dos botões ................................................................   5
Características Técnicas ..................................................................................   6
Ecrãs: Menu Administrador e Menu Utilizador. ..............................................   7
Programação: Ecrã do Menu Administrador ..................................................   8

1. Programação do monitor ..........................................................................   8
 - Opção 1: A partir da Placa + Monitor .....................................................   8
 - Opção 2: A partir do Monitor ...................................................................   9

2. Reset de parâmetros ................................................................................ 10

Secção: Manual do Utilizador ......................................................................... 11
Monitor Veo.......................................................................................................... 12

 - Botões ....................................................................................................... 12
Programação: Ecrã do Menu Utilizador ................................................... 13

1. Ajuste do volume das melodias .................................................... 13
2. Modo Não incomodar (cancelar o som de chamada) ............... 13
3. Função F2 ......................................................................................... 14
4. Configuração ................................................................................... 14

4.1) Melodias ................................................................................... 14
   4.1.1) Seleção da melodia da botoneira .................................. 14
   4.1.2) Seleção da melodia da portaria ..................................... 15

   4.2) Reset .......................................................................................... 15
   4.3) Código QR ................................................................................. 15

 - Ajustes: Vídeo e Áudio ............................................................................ 16
 Vídeo: Brilho - Contraste - Cor ....................................................... 16
 Áudio .................................................................................................. 17

- Funcionamento ......................................................................................... 17

ÍNDICE



Pág.  4

DUODUODUODUODUOX X X X X VEOVEOVEOVEOVEODUODUODUODUODUOX X X X X VEOVEOVEOVEOVEO

INSTALAÇÃO DO MONIT OR
Montagem Desmontagem
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5.25 feet

LIGAÇÕES

F1

T+A- F1B in B in Bout Bout

T+A- F1B in B in Bout Bout

F1

T+A- F1B in B in Bout Bout

F1

-A+A Red F1 2A

2A.

Max. 2A

+A -A

110-240Vac

50-60Hz

REF. 2438 ADS LIGHT COMMANDER
ACTIVADOR DE LUCES ADS

110-240Vac
110-240Vac

T+A- F1B in B in Bout Bout

F1

T+A- F1B in B in Bout Bout

F1

P1

ref. 2040

EM CASCATA DISTRIBUIÇÃO

AMPLIAÇÕES
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Bin, Bin:  dados, áudio e vídeo de entrada.
Bout, Bout: dados, áudio e vídeo de saída (ligação em cascata).
T, -: botão de chamada da porta da habitação (P1).
A+, -: ligação do Prolongador de chamada, ref.2040 / Ativador de luzes e campainhas, ref.
2438
F1: Funções adicionais.

As funções disponíveis no monitor Duox apresentam-se sumariadas na seguinte lista:
- Abertura da porta.
- Chamada ao Porteiro.
- Regulação do volume da chamada.
- Desligação de chamada (Não incomodar).
- Seleção de melodias.
- Campainha de porta.
- Programação a partir do terminal e a partir da botoneira da rua.
- Regulação do volume de áudio.
- Configuração de parâmetros através de menu no ecrã (OSD).
- Ajustes de brilho, contraste e cor.
- Funções auxiliares F1 e F2.

Funções disponíveis

Botões

Botão F1
Função auxiliar (saída de negativo «-» / envio de comando).

Botão de Ligação Automática.
Ligação com a câmara do Bloco ou da Entrada Geral (função disponível consoante o
tipo de instalação, ver o capítulo Funcionamento: Ligação automática).

Botão do trinco / chamada ao porteiro.
Estando em conversação com a Botoneira da Rua (apenas áudio ou apenas vídeo ou

áudio+vídeo), ao premir este botão, ativa-se o trinco.
  Com o auscultador pousado (monitor em repouso), ao premir este botão realiza-se uma

chamada ao porteiro (se existir portaria e o monitor estiver em modo de dia ou misto).

Função auxiliar F1.
O botão F1 e o terminal F1 oferecem a possibilidade de configurar o seu modo de funcionamento.
Pode-se selecionar entre o modo de Envio de negativo (saída de negativo pelo terminal F1 ao
premir o botão F1) e a chamada de Pânico à Portaria (envio de comando).

Inicialmente, está configurado por defeito como saída e envia um negativo «-».

MONITOR DUOX

F1

F1

F1
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

25 mA ? 230 mA

Alimentação

Consumo

Temperatura de funcionamento

Ecrã OSD

Resolução

18 VDC

[-5, +40 °C]

TFT 4.3”

Dimensões

Humidade  [0% - 90%]

Hor.: 480 Linhas TV
Ver.: 272 Linhas TV

 Botão Menu: Ajustes e configuração.
Para aceder ao:

 - Menu de programação de endereço quando o monitor não está programado. A partir
deste menu, é possível efetuar a programação do monitor conforme as necessidades
da instalação

 - Menu de Utilizador (depois de programado o monitor). Este menu permite aceder
aos ajustes de utilizador para serem personalizados.

Se se configurar o modo Pânico na Portaria, o modo Chamada de Pânico será
configurado automaticamente nos monitores. Ao desativar o modo na portaria, este
também será desativado nos monitores.

Ao pressionar o botão F1, o comando correspondente é transmitido pelo bus. Além
disso, o terminal F1 atua como entrada, de modo que, ligando-lhe um botão, quando
este é pressionado, também será enviado o comando de pânico para a portaria.

Nota:  Quando se deseje utilizar um relé ref. 2013 para controlar algum dispositivo
mediante o botão F1, será necessário um alimentador adicional de 18 VDC.

200 x 200 x 46 mm
?8” x 8” x 1,8”

F1

Em repouso

Áudio + vídeo
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F1

Botões de navegação

ECRÃS: MENU ADMINISTRADOR e MENU UTILIZADOR. Como aceder-lhes.

Ecrã: Menu ADMINISTRADOR Ecrã: Menu UTILIZADOR

Para aceder ao Menu Administrador quando o monitor está programado, é
necessário percorrer os seguintes passos:

- Premir o botão MENU, para aceder ao ecrã do Menu Utilizador.
- Estando no ecrã do Menu Utilizador, premir simultaneamente os botões: F1 +

trinco.

- Botões de navegação e botões do monitor

Botões do monitor

Com os botões físicos do monitor, comandam-se os botões de navegação: û, ç, è e ü, para
aceder às funções do menu.

û:   Regressa-se ao ecrã anterior ou a stand-by.

ç: Seleciona-se a opção anterior do menu.

è: Marca-se a opção seguinte do menu.
ü:  Confirma a seleção e ativa a função.

Notas:
- A linha branca por baixo do ícone indica a função em que nos encontramos: É selecionada

premindo ü.
- O monitor sai automaticamente da programação após 60 segundos de inatividade.

F1
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Programação: Ecrã do MENU ADMINISTRADOR

O monitor não funcionará enquanto não tiver sido programado!

O LED vermelho a piscar rapidamente indica que o monitor não está programado.
Existem duas opções para programar o monitor:
Opção 1: A partir da Botoneira + Monitor.
Opção 2: A partir do Monitor.

1. Menu ADMINISTRADOR: PROGRAMAÇÃO DO MONITOR VEO.

A linha branca por baixo do ícone indica a função em que nos encontramos: É selecionada
premindo ü.

Programação
   a partir da

Botoneira + Monitor
Programação

a partir do
MonitorOpção 1: A partir da Botoneira + Monitor

Existem três opções:
1. Programação do monitor Veo.
2. Reset de parâmetros.
3. Acesso ao código QR do manual do produto.
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Opção 2: A partir do Monitor: É possível programar o monitor através do menu no ecrã.

Programar o número de chamada: Premindo ü no ecrã, acede-se ao ecrã para programar
o número da habitação (números da direita para a esquerda).
De cada vez que se pressiona +, o número aumenta (começando em 1) e utiliza-se a seta
para a deslocação. Um cursor branco indica a posição de introdução do dígito. Programar o
número correspondente e aceitar com ü.

2222

Ouve-se um som de chamada diferente, confirmando a programação do monitor, e continua a
visualizar-se a imagem da câmara. Passados alguns segundos, o monitor entra de novo em
repouso.

Opção selecionada mediante a linha branca por baixo do ícone. Premindo ü, ouve-se um bip
no monitor.

0 0 0 0 0 1

O monitor liga-se automaticamente à botoneira da rua, ativando a câmara. A partir da botoneira,
introduza o código de chamada para esse monitor. Dependendo do tipo de botoneira insta-
lada,

- premindo o botão correspondente ou
- introduzindo o código + campainha.

Notas:
- O tempo entre os passos 4 e 5 deve ser inferior a 2 minutos e meio.
- A botoneira a partir da qual se efetua a programação deve estar definida como botoneira
mestre.

F1
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2. Menu ADMINISTRADOR: RESET DOS PARÂMETROS

O instalador pode restaurar os parâmetros, para deixar o monitor na configuração
predefinida, selecionando e confirmando a opção.

Estes parâmetros são o endereço do monitor, melodias da botoneira e portaria, volume de
chamada e conversação, ajustes de vídeo: brilho/contraste/cor, modo Não incomodar
desativado e apagamento de endereços de envio a Portarias padrão e de pânico.

Nota:  O LED vermelho a piscar rapidamente indica que o monitor não está programado.
Como o reset apaga o endereço programado do monitor, quando o LED estiver a piscar,
indicará que o reset já terminou.

Para aceder à informação relativa ao Sistema Duox: manuais, produtos relacionados, catálogos,
folhetos, etc.

3. Menu ADMINISTRADOR: Código QR.
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Parabéns por adquirir de um produto de qualidade!
O monitor de vídeo porteiro Veo, com ecrã informativo de todas as cores
para personalização das funções de utilizador, permite-lhe comunicar
com a botoneira de rua, ver a pessoa que está a chamar e abrir-lhe a
porta de entrada, se assim o desejar.

Graças ao seu menu no ecrã, oferecem-se novas prestações para a
configuração dos parâmetros do monitor.

Esperamos que desfrute das suas funcionalidades.
www.fermax.com

Secção - Manual do Utilizador
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F1

F1

MONITOR VEO

Botões

Botão F1
Função auxiliar (consulte o seu instalador).

 Botão Menu: Ajustes e configuração.
Para aceder ao menu de Utilizador, que permite personalizar os ajustes de utilizador.

Botões de navegação

- Botões de navegação e botões do monitor

Botões do monitor

Os ícones visualizados no ecrã (botões de navegação: û, ç, è e ü) são comandados por
meio dos botões correspondentes localizados no monitor

û:   Regressa-se ao ecrã anterior ou a stand-by.

ç: Seleciona-se a opção anterior do menu.

è: Marca-se a opção seguinte do menu.
ü:  Confirma a seleção e ativa a função.

Nota: A linha branca por baixo do ícone indica a função em que nos encontramos: É selecionada
premindo ü.

F1

F1

Botão de Ligação Automática.
Ligação com a câmara do Bloco ou da Entrada Geral (função disponível consoante o
tipo de instalação, ver o capítulo Funcionamento: Ligação automática).

Botão do trinco / chamada ao porteiro.
Estando em conversação com a Botoneira da Rua (apenas áudio ou apenas vídeo ou

áudio+vídeo), ao premir este botão, ativa-se o trinco.
Com o auscultador pousado (monitor em repouso), ao premir este botão realiza-se uma cha-

mada ao porteiro (se existir portaria e o monitor estiver em modo de dia ou misto).

F1
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Programação: Ecrã do MENU UTILIZADOR

Existem as seguintes opções:
1. Volume.
2. Modo Não incomodar
3. F2
4. Configuração.

1 2

3 4

1. Menu UTILIZADOR: Ajuste do volume das melodias.
Em primeiro lugar, mostra-se e ouve-se o volume atual, que pode ser aumentado ou reduzido
gradualmente com os botões correspondendo às setas indicadas no ecrã.

2. Menu UTILIZADOR: Modo Não incomodar (cancelar o som de chamada).

Função para desativar o som de chamada.

O som de chamada foi cancelado. O LED
vermelho do monitor pisca lentamente
quando esta opção está ativada.

Funcionamento normal (ouve-se a chamada).
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3. Menu UTILIZADOR: Função F2.
A função F2 envia um comando de ativação
auxiliar para relés, decoders, etc. A ação será
comunicada no ecrã: F2 OK durante 3 segun-
dos. Por predefinição, esta função encontra-
se no ecrã principal do menu de utilizador.
(Consulte o seu instalador).

4. Menu UTILIZADOR: CONFIGURAÇÃO

4.1.1) Seleção da melodia da botoneira

Selecionando esta opção, pode-se alterar a melodia que se ouvirá no monitor quando se realize
uma chamada a partir da botoneira da rua. Depois de selecionada, mostra-se e ouve-se a melodia
atual; premindo o botão «+» ou «-», é possível ir selecionando e ouvindo as diferentes melodias
disponíveis no monitor. A melodia escolhida é a que se ouvirá no monitor quando se efetue uma
chamada a partir da botoneira da rua.

4.1. Menu UTILIZADOR: MELODIAS
O monitor permite selecionar uma melodia independente para a botoneira e para a portaria.
Dentro da função Melodias, existem as seguintes opções:
a) Seleção da melodia da botoneira
b) Seleção da melodia da portaria.

1

4.1) 4.2)

4.3)
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4.1.2) Seleção da melodia da portaria

Selecionando esta opção, pode-se alterar a melodia que se ouvirá no monitor quando a portaria
realize uma chamada ao monitor. Depois de selecionada esta opção, mostra-se e ouve-se a
melodia atual; premindo o botão «+» ou «-», é possível ir selecionando e ouvindo as diferentes
melodias disponíveis no monitor. A melodia escolhida é a que se ouvirá no monitor quando a
portaria efetue uma chamada ao monitor.

Para aceder à informação relativa ao Sistema Duox: manuais, produtos relacionados, catálogos,
folhetos, etc.

4.3. Menu UTILIZADOR: Código QR.

2

4.2. Menu UTILIZADOR: RESET

Efetua um restauro dos parâmetros de configuração para os valores predefinidos fornecidos de
fábrica, mantendo o endereço programado para o monitor.
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AJUSTES: Vídeo e Áudio

Ajuste de vídeo: Brilho - Contraste - Cor

O monitor permite efetuar os ajustes de brilho, contraste e cor enquanto se receba uma
chamada (sem atender) ou realizando uma ligação automática da «câmara»        , (ver o
capítulo Funcionamento: Ligação automática).

Tendo a imagem de vídeo no ecrã e pressionando brevemente o botão «MENU», aparecerá
no ecrã um menu de contexto para o ajuste do brilho, do contraste e da cor da imagem.

1. Selecionar os ajustes de contraste, brilho e
cor com os botões correspondentes.

Brilho

Cor

Contraste

2º. Selecione a opção desejada e aumente ou diminua gradualmente os ajustes de vídeo
com as setas segundo a opção escolhida.
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Ajuste de áudio

Durante o tempo em que o canal de áudio está aberto, é possível regular o volume de áudio
por meio de um menu de contexto que aparece no ecrã. Para efetuar o ajuste de áudio,
pressionando o botão «MENU», no ecrã aparece um menu de contexto para esse ajuste.

Estando no modo de ajuste de áudio, usar as
setas para ir aumentando ou diminuindo até
obter a regulação desejada.

FUNCIONAMENTO

Abertura da porta
Recebendo uma chamada da botoneira de rua, é possível abrir a
porta em qualquer momento, premindo o botão..

Atender uma chamada:

Ao carregar no botão de chamada, na Botoneira de Rua  ouve-
se um tom de chamada tanto na botoneira de rua como no
monitor, acendendo-se o visor.

Pode-se levantar o auscultador e manter uma conversação com a
botoneira de rua. A comunicação terminará automaticamente após
90 segundos, ou em qualquer momento, ao pousar o auscultador
do telefone.

Se não se estabelecer comunicação (levantando o auscultador)
com a botoneira de rua, o monitor desliga-se automaticamente
passados 30 seg.

Com o monitor em repouso, premir o botão de
ligação automática da «câmara»        . No ecrã
visualiza-se a possibilidade de efetuar
sequencialmente a ligação automática com
diferentes botoneiras, premindo o botão
de         :

- Botoneira 0: É a Botoneira 0 do Bloco
correspondendo ao monitor.

- Botoneira 1: É a Botoneira 1 do Bloco
correspondendo ao monitor.

- Botoneiras G: É a Botoneira 0 configurada
como Entrada Geral.

Ligação automática:

Notas:
- A ligação automática pode realizar-se apenas com as botoneiras indicadas. Se não conse-

guir efetuar a ligação automática, consulte o seu instalador.
- Depois de terminada uma comunicação qualquer com uma botoneira, se o botão de ligação

automática for novamente premido dentro de 15 segundos, far-se-á a ligação a essa
botoneira.

F1


