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1) Panel

Model

Obsah balení

Specifikace

Video dveřní telefon

Krátký instalační návod

Konektor

Montážní šablona

Velikost zařízení

i61 159.7 x 88 x 36.15  (mm)

i62&i63&i64 177.4 x 88 x 36.15  (mm)

Fotorezistor
TOF senzor

IR LED

DSS tlačítko

RFID karty 2ks Šrouby a nářadí

Mikrofon Kamera

RFID oblast

15 CM
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IR LED

Speaker

Reproduktor

i62i61

Quick Installation Guide

i61&i62&i63&i64

Mikrofon Kamera

Fotorezistor
TOF senzor

DSS tlačítko

RFID oblast
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Ethernetové rozhraní: standardní rozhraní RJ45, adaptivní 
10/100M, doporučuje se použít Cat5 síťový kabel.

PopisSériové
číslo

Dvě skupiny rozhraní pro detekci zkratu vstupu: pro připojení 
spínačů, infračervených sond, dveřních magnetů, snímačů vibrací 
a dalších vstupních zařízení.

Wiegand rozhraní
RS485 rozhraní
Napájecí rozhraní: 12 V/1A vstup,nahoře kladné, dole uzemnění
Dvě skupiny rozhraní pro ovládání zkratového výstupu: slouží k 
ovládání elektrických zámků, alarmů atd.

Rozhraní vystupní linka

6、7

2) Popis rozhraní

Otevřete  zadní panel přístroje,  je  zde  řada  svorkovnic  pro  připojení 
napájení, ovládání elektrického zámku atd. Zapojení je následující：

IR LEDIR LED

Volací tlačítko

LED

i64i63

Mikrofon Kamera Mikrofon Kamera

Fotorezistor
TOF senzor

Fotorezistor
TOF senzor

DSS tlačítko

DSS tlačítka

Reproduktor Reproduktor

RFID oblastRFID oblast



3) Návod na zapojení:

NO：Normálně otevřeno kontakt；
COM: Obecný kontakt ；
NC：Normálně zavřeno kontakt

Obrázek 3-1  tři hlavní části z i61 montáže na stěnu
Krok 1: Příprava instalace
A.Zkontrolujte následující obsah:

šrouby
šrouby
hmoždinky
šrouby
šrouby

B. Nástroje, které mohou být požadovány:
Phillips šroubovák，kladivo, RJ45 krimpovačka

Elektrická příklepová vrtačka s 8mm vrtákem

Obrázek 3-1

Řídící režim Režim elektrického zámku

Pasivní Bez napájení 
při otevření 

Napájení při
otevření

Zapojení

Schéma instalace

Panel hlavní část zadní konzole na zeď

S-I S-O 

Electric lock (normally open type)
No electricity when open the door

NC COM NO

Electric lock (normally closed type)
when the power to open the door

Electric lock (normally open)
Withourt the power to open the door

S-I S-O NC COM NO

NC COM NO PUSH GNB 12V

S-I S-O NC COM NO



Krok 2: Vrtání

A. Umístěte montážní šablonu s rozměry na povrch stěny v požadované poloze.
B. Pomocí elektrické vrtačky vyvrtejte 4 otvory označené na montážní šabloně. 
Doporučuje se vrtat do hloubky asi 50 mm. Po dokončení vrtání odstraňte 
šablonu.
C.Zatlačte nebo zatlučte hmoždinky do vyvrtaných otvorů. 
Krok 3: Demontáž závěsného držáku a zadního krytu.
A. Oddělte nástěnný držák směrem dolů ze zařízení a uvolněte čtyři šrouby na 
zadním krytu pomocí šroubováku, jak je znázorněno na obrázku 3-3-a 3-3-b.

Obrázek 3-2  Montáž na stěnu / vestavěná

 
Krok 4: Nainstalujte nástěnný držák, kabeláž a kryt
A. Vyrovnejte otvory pro šrouby na držáku s otvory ve stěně a upevněte ho šrouby

 jak je ukázáno na obrázku
B. Protáhněte všechny vodiče silikonovou záslepkou uprostřed spodního pouzdra. 
Všechny linky by měly být reservovanou délku 15~20CM, jak je znázorněno na 
obrázku 3-5.

Obrázek 3-3-a Obrázek 3-3-b

Obrázek 3-4 Obrázek 3-5

Poznámka: Výstupní otvor spodního pouzdra směřuje dolů.



C. Připojte kabely RJ45, napájení, a elektrický zámek k zásuvce základní desky, 
jak je uvedeno v popisu konektorů (viz část 2).
D. Připojte koncovku kabelu k zásuvce základní desky (viz část 2).
E. Otestujte,elektrickou kontrolu, následujícím způsobem: Stisknutím tlačítka # na 3 
sekundy uslyšíte hlasem IP adresu interkomu. Zadejte heslo pro přístup nebo 
stiskněte vnitřní spínač pro kontrolu instalace elektrického zámku.
Poznámka: Nepokračujte v montáži, dokud nedokončíte elektrickou kontrolu..
F. Připojte zařízení k nástěnnému držáku shora dolů a zajistěte šrouby ve spodní 
části, jak je znázorněno na obrázku 3-6.

Obrázek 3-6

Montáž pod omítku
Krok 1: Příprava instalace
A. Zkontrolujte následující obsah:

šrouby
šrouby
hmoždinky
šrouby
šrouby

Vzhled Instalační schéma

Dekorační
panel

Malé
Stenty Zařízení Nástěnný box



IP dveřní telefon konfigurace

Metoda 2: 
Dlouze stiskněte DSS tlačítko na 3 sekundy(po zapnutí na 30 sekund), a když 
reproduktor rychle pípá, Stiskněte tlačítko rychlé volby na 5 sekund a systém 
automaticky přečte hlasem IP adresu.

Zařízení navíc umožňuje ovládat pomocí DSS tlačítka přepínání režimu získávání 
IP adresy:
Stiskněte a podržte tlačítko rychlé volby na dobu 3 sekund, počkejte, až 
reproduktor pípne, stiskněte tlačítko rychlé volby třikrát do 5 sekund, systém po 
úspěšném přepnutí do síťového režimu automaticky přečte IP adresu.

Krok 1: Přihlášení do dveřního telefonu
Zadejte IP adresu (např. http://192.168.1.128) do  adresního  řádku  webového  
prohlížeče na PC. Výchozí uživatelské jméno a heslo jsou admin.

Vyhledávání dveřního telefonu

Zařízení lze vyhledat dvěma způsoby, jak je uvedeno níže.
Metoda 1: 
Otevřete iDoorPhone Network Scanner, klikněte na tlačítko Refresh pro 
vyhledání zařízení a nalezení IP adresy. (Adresa ke stažení： http://
download.fanvil.com/tool/iDoorPhoneNetworkScanner.exe )



Krok 2: Přidat SIP účet.
Nastavte SIP server adresu, port, user name, password and SIP user s 
přiřazenými parametry SIP účtu. 
Vyberte “Activate”, a klikněte na Apply pro uložení nastavení.

Krok 3: Nastavení DSS tlačítka
Nastavte  parametry  rychlé  volby  DSS tlačítka,  jak  je  znázorněno  níže,  
kliknutím  na “Apply” toto nastavení uložíte.
Type: Memory Key.
Number 1: DSS tlačítko vytočí toto číslo 1..
Number 2:  Pokud je číslo 1 nedostupné, bude přepojeno na číslo 2.
Line: Funkční zaregistrovaná linka.
Subtype: Speed dial.

Krok 4: Nastavení dveřního telefonu



Remote Password
Krok Nastavte přístup na web strance 

vyberte
Krok Vložte jméno heslo a číslo Stiskněte pro vložení do seznamu      
Krok Vlastník přijme hovor, pro přístup stiskne 
výchozí heslo nebo ové heslo pro otevření dveří návštěvníkovi

Nastavení odemykání dveří 
RFID karta
Krok Nastavení řízení přístupu k webové stránce Add card
rule Vyberte  karta zajišťuje funkci otevírání dveří
“Del” zajišťuje přídaní a vymazaní funkce karty, Výchozí “Normal” karta)
Krok  Vložte jmeno a číslo karty jen 10 míst  klikněte na pro 
přidání karty do seznamu
Krok Pomocí předem přiřazených karet RFID odemkněte dveře dotykem v 
RFID oblasti            na zařízení.



Local Password
Krok ptup nakonfigurujte na 

vyberte “ jen podporuje přístup 
Krok Vložte jméno a heslo Stiskněte pro zadání do tabulky hesel
Krok Vlastník a navštěva může otevřít dveře vložením výchozí heslo
nebo nové heslo použitím číselnice na zařízení


