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1 Úvodem 
Děkujeme Vám za zakoupení videotelefonu Beamer BM-80. Věříme, že budete překvapeni 
možnostmi tohoto zařízení vzhledem k jeho velikosti a pořizovací ceně. Beamer je přístroj, 
doplňující Váš stávající analogový telefon pro možnost videokonferenčního spojení pomocí 
Vaší stávající analogové telefonní linky. Zařízení je nejjednodušší cestou, jak se uvidíte se 
svými rodinnými příslušníky, přáteli, spolupracovníky i obchodními kolegy. Platíte přitom stále 
stejné hovorné jako v případě standardního hovoru. Než rozbalíte a budete používat Váš 
Beamer, najděte si, prosím, chvíli a pročtěte pozorně tento návod. 

1.1 Důležité pokyny 
- zařízení ani napájecí zdroj nenechávejte v dosahu menších dětí 
- během čištění odpojte zařízení dočasně od elektrické sítě i telefonní zásuvky 
- spadl-li na přístroj nebo napájecí zdroj nějaký těžší předmět nebo rozlila-li se na něm 

nějaká tekutina, odpojte zařízení od elektrické sítě i telefonní zásuvky a svěřte kontrolu 
přístroje odbornému servisu. Nikdy na přístroj ani na napájecí zdroj nesahejte, dokud 
není elektrické napětí odpojeno 

- nepoužívejte Beamer, pokud máte vlhké ruce, v nadmíru vlhkém prostředí nebo 
v bezprostřední blízkosti vody 

- nikdy nezakrývejte větrací otvory na přístroji. Jsou určeny proti jeho přehřívání. Okolí 
přístroje i napájecího zdroje musí vždy zůstat volné pro možnost obtékání vzduchu 

- při instalaci přístroje se vyvarujte míst v těsné blízkosti topení a zdrojů většího tepla 
nebo v letních měsících míst na přímém slunci 

- postavte Beamer na stabilní místo (pevný stůl, kancelářský nábytek), v případě pádu by 
se přístroj mohl poškodit 

- napájecí zdroj umístěte vhodně, aby byl co nejdále od zdrojů vlhkosti, vody a 
nedocházelo ke šlapání na jeho kryt nebo šňůry 

- nikdy nerozebírejte přístroj, uvnitř neobsahuje žádné prvky určené pro manipulaci nebo 
nastavování uživatelem. Otevřením přístroje ztrácíte jeho záruku a všechny případné 
následky budou na Vaši odpovědnost. Veškeré opravy a kontroly přenechejte odbornému 
servisu 

- pro napájení Beameru používejte výhradně dodávaný napájecí zdroj. Použitím 
jakéhokoliv jiného napájení ztrácíte na přístroj záruku a všechny případné následky 
budou na Vaši odpovědnost 

- při delším nepoužívání přístroj odpojte od elektrické sítě. Telefonní linka zůstává i 
potom průchozí a Váš stávající telefon bude fungovat 

 

1.2 Vyjádření o shodě 
Společnost Vialta, Inc. tímto prohlašuje, že koncové telekomunikační zařízení Beamer BM-80 je 
ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanovení Nařízení vlády č. 
426/2000 Sb. Zařízení je označeno značkou shody CE, použití v rámci EU bez omezení. 
 
Kopie originálního Prohlášení o shodě je k dispozici na stránkách http://www.beamer.cz 
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1.3 Obsah balení 
Jedno balení obsahuje: 

- 1x videotelefon Beamer 
- 1x propojovací telefonní kabel (standardní RJ-11, zapojen 1 pár) 
- 1x síťový kabel 230V/50Hz přístrojový 
- 1x napájecí zdroj 
- 1x návod k obsluze se záručním listem 

 

2 Instalace 
Videotelefon Beamer umístěte na vhodném stabilním místě v horizontální poloze. Zařízení je 
koncipováno pro přímou spolupráci s Vaším analogovým telefonem. Pracuje samozřejmě i s 
bezdrátovými a hlasitými audiokonferenčními přístroji. 
Váš stávající telefonní přístroj musí být vždy zapojen přímo do zařízení Beamer, nikoli 
paralelně k němu. Nikdy se nesnažte zapojit přístroj k digitální nebo ISDN lince a telefonu ani 
k více telefonům, zapojeným paralelně. 
 

2.1 Instalace u standardního telefonu 
1) Odpojte telefonní linku od Vašeho telefonu a připojte ji do zásuvky LINE IN na přístroji 

Beamer 
2) Vybalte propojovací telefonní kabel, zapojte jej namísto telefonní linky u Vašeho 

telefonu a jeho druhý konec zapojte do zásuvky PHONE IN na přístroji Beamer 
3) Vybalte napájecí zdroj a zapojte jej do konektoru DC 12V na přístroji Beamer 
4) Síťový kabel zapojte k napájecímu zdroji a do zásuvky 230V/50Hz 

 

 
 
Probíhá start přístroje... Jeho dokončení a připravenost k provozu jsou oznámeny hlášením 
Beamer is now ready. Nyní můžete uskutečnit první hovor. 
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2.2 Instalace u dvoulinkového telefonu 
Videotelefon Beamer spolupracuje i s telefonními přístroji vybavenými dvěma telefonními 
linkami. Vždy se ujistěte, že Beamer zapojujete přes první linku. Pokud probíhá 
videokonferenční hovor a dojde k vyzvánění na druhé telefonní lince, Beamer vyzvánění 
propouští. Namísto odložení prvního hovoru však doporučujeme používat pro druhou telefonní 
linku další telefonní přístroj. Pokud první (videokonferenční) hovor odložíte a budete vyřizovat 
hovor druhý, videokonferenční spojení prvního hovoru může být zrušeno. 
 

2.2.1 Dvě linky sdílené v jednom telefonním kabelu 
1) Odpojte telefonní kabel od Vašeho telefonu a připojte jej do zásuvky LINE IN na 

přístroji Beamer 
2) Vezměte propojovací telefonní kabel s dvěmi zapojenými páry (není dodáván), zapojte 

jej namísto telefonních linek u Vašeho telefonu a jeho druhý konec zapojte do zásuvky 
PHONE IN na přístroji Beamer 

3) Vybalte napájecí zdroj a zapojte jej do konektoru DC 12V na přístroji Beamer 
4) Síťový kabel zapojte k napájecímu zdroji a do zásuvky 230V/50Hz 

 

 
 
Probíhá start přístroje... Jeho dokončení a připravenost k provozu jsou oznámeny hlášením 
Beamer is now ready. Nyní můžete po první lince uskutečnit první hovor. 
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2.2.2 Dvě linky rozdělené do dvou telefonních kabelů 
1) Odpojte první telefonní linku od Vašeho telefonu a připojte ji do zásuvky LINE IN na 

přístroji Beamer 
2) Vybalte propojovací telefonní kabel, zapojte jej namísto první telefonní linky u Vašeho 

telefonu a jeho druhý konec zapojte do zásuvky PHONE IN na přístroji Beamer 
3) Vybalte napájecí zdroj a zapojte jej do konektoru DC 12V na přístroji Beamer 
4) Síťový kabel zapojte k napájecímu zdroji a do zásuvky 230V/50Hz 

 

 
 
Probíhá start přístroje... Jeho dokončení a připravenost k provozu jsou oznámeny hlášením 
Beamer is now ready. Nyní můžete po první lince uskutečnit první hovor. 
 

3 Odchozí volání 
Aby bylo možno navázat videokonferenční hovor, musí být účastník, kterého chcete volat, také 
vybaven zařízením Beamer nebo případně jiným H.324 kompatibilním telefonem. Pro 
maximální jakost hovoru doporučujeme použít na obou stranách zařízení Beamer. 
 

1) Volání uskutečněte z telefonního přístroje, který je ke své telefonní lince zapojen 
prostřednictvím zařízení Beamer. Vytočte standardně telefonní číslo účastníka. 

2) Druhá strana standardně přijme hovor a zahájíte hlasovou konverzaci. 
3) Chcete-li připojit k hovoru obraz, jeden z účastníků stiskne tlačítko START/VIEWS na 

pravém boku přístroje Beamer. Zařízení zobrazí lokální obraz, mezitím přeruší Vaši 
hlasovou konverzaci a navazuje videokonferenční spojení... Vidíte hlášení Preparing 
Video a postupující indikátor provádění operace. Pokud by došlo ke stisknutí tlačítek 
START/VIEWS na obou stranách současně, navázání obrazu se nepodaří. Přístroj by 
Vás však po chvíli vyzval k opětovnému stisknutí tohoto tlačítka. Vlastní navázání 
videokonferenčního spojení trvá 15 až 45 sekund. Ze začátku uslyšíte komentář a gong. 
Jakmile na displeji uvidíte Video On, můžete pokračovat v hlasové konverzaci. 
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4) Nakonec je druhá strana vyzvána k potvrzení spojení také tlačítkem START/VIEWS. 
Tlačítko START/VIEWS by však neměla stisknout dříve během inicializace. Během 
vlastního videokonferenčního spojení doporučujeme, aby v jednom okamžiku hovořila 
vždy jen jedna strana. 

 

 
 
5) Hovor ukončete standardním zavěšením telefonu. 
 

4 Příchozí volání 
1) Příchozí hovor přijměte standardně zvednutím telefonního přístroje, který je k telefonní 

lince zapojen přes zařízení Beamer. Zahajte hlasovou konverzaci. 
2) Chcete-li připojit k hovoru obraz, pokračujte dle bodu 3) předchozí kapitoly „Odchozí 

volání“ 
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5 Ovládání 
 

 
 

1 – Vestavěná kamera 
2 – Vestavěný displej 
3 – tlačítko Snapshot 
4 – tlačítka Detail/Movement 
5 – tlačítko Start/Views 

6 – Nastavení jasu obrazovky 
8 – konektor napájecí zdroj 
9 – konektor Váš telefonní přístroj 
10 – konektor telefonní linka 

 

5.1 Funkce přístroje 

5.1.1 Tlačítko Start/Views 
Tlačítko START/VIEWS se používá k navázání videokonferenčního spojení. Po jeho navázání 
mění tlačítko START/VIEWS svoji funkci na přepínač tří možností zobrazení. 
 

- Režim PIP - vidíte druhou stranu a v malém okénku sebe 
- Režim STANDARD - vidíte pouze druhou stranu 
- Režim SELF - vidíte pouze sebe 
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5.1.2 Tlačítko Snapshot 
Stisknutím tlačítka Snapshot odešlete protistraně aktuální statický obrázek o vyšší kvalitě. 
Mezitím standardně pokračujte v hlasové konverzaci. Pokud budete chtít funkci zrušit a zpět 
odesílat živé video, stiskněte tlačítko Snapshot podruhé. 
 

1) Stiskněte tlačítko Snapshot pro statické odeslání aktuálního záběru Vaší kamery ve 
vyšší kvalitě. Uvidíte hlášení Sending Snapshot a funkce bude indikována zelenou 
ikonkou v levé části displeje. 

 

 
 

2) Po přijetí Vašeho Snapshotu druhou stranou uvidíte hlášení Snapshot Sent. Během 
přenosu Snapshotu sleduje druhá strana obdobné hlášení Receiving Snapshot a indikaci 
modrou ikonkou v levé části displeje. 
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3) Stiskněte podruhé tlačítko Snapshot pro zrušení této funkce a návrat do režimu živého 

videa. Funkci může zrušit pouze ta strana, která ji spustila. Oba uživatelé si mohou 
odeslat Snapshot navzájem. 

 

5.1.3 Tlačítka Detail/Movement 
Tlačítky DETAIL/MOVEMENT si nastavíte parametry obrazu. Máte možnost volit mezi 
kvalitou obrazu a rychlostí pohybu videa. Tlačítkem DETAIL dáváte postupně přednost 
většímu prokreslení před rychlostí změn videa, tlačítkem MOVEMENT naopak počtu 
přenesených snímků každou sekundu před jejich kvalitou. Během použití této funkce se na 
displeji přístroje zobrazuje grafický indikátor. 
 

 
 

5.1.4 Indikace kvality linky 
Kvalita Vašeho obrázku je závislá na kvalitě Vaší telefonní linky. Bliká-li na displeji v pravém 
horním rohu červeně hlášení Line, přístroj Vás upozorňuje, že kvalita linky poklesla více než o 
10%. Pokud se indikátor Line objevuje častěji, zkuste zavolat znovu, případně nechte 
zkontrolovat Vaši telefonní linku. Pokud kvalita linky poklesne příliš, Beamer se pokusí 
rozpadlé videokonferenční spojení obnovit. Toto může trvat až 20 sekund. Na displeji mezitím 
uvidíte hlášení Please Wait. Nepodaří-li se přenos obrazu a zvuku přístroji znovu navázat, 
zobrazí hlášení Line condition cannot support video. Returning to voice only call. Press 
Start/Views button to try video again. Pokračovat můžete pouze v hlasovém spojení, případně 
se pokusit videokonferenční spojení navázat znovu. 
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5.1.5 Nastavení jasu obrazovky 
Jas Vašeho displeje můžete nastavit kolečkem na zadní straně přístroje. 
 

6 Několik tipů 

6.1 Osvětlení 
Pro kvalitní obrázek je důležité správné osvětlení prostoru, který pomocí kamery přístroje 
snímáte. Pro optimální výsledek doporučujeme osvětlení zepředu, případně pod úhlem zboku. 
Dostačující by mělo být i Vaše svítidlo na stole. Neumísťujte přístroj tak, aby zdroje světla nebo 
velká zrcadla byla za prostorem, který bude snímán. Popředí by potom bylo velmi tmavé. 
 

6.2 Pohyb 
Pokud se budete velmi rychle hýbat, uvidí protistrana pouze rozmazaný útržkovitý obrázek. 
Vystupujte proto před kamerou přirozeně. Příčinou méně kvalitního obrazu může být i příliš 
pestré oblečení se vzory. Obraz se můžete pokusit zlepšit i nastavením jasu displeje. 
 

6.3 Služba čekajícího hovoru 
Pokud Vaše linka podporuje službu čekajícího druhého hovoru, doporučujeme ji zakázat. Tón, 
vkládaný Vaší ústřednou pro upozornění na druhý příchozí hovor, narušuje videokonferenční 
spojení mezi přístroji Beamer, indikované hlášením Line. Služba čekajícího druhého hovoru 
závisí na Vaší ústředně a jejím nastavení. 
 

6.4 Konferenční hovor 
Beamer, stejně tak jako většina videotelefonů s protokolem H.324, nepodporuje konferenční 
hovory. Navazované videokonferenční spojení je povahy bod-bod. Služba konferenčního hovoru 
závisí na Vaší ústředně a jejím nastavení. 
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7 Údržba 
Pro zaručení správné a stabilní funkce zařízení Beamer prosím dodržujte tyto pokyny: 

- Neinstalujte přístroj do blízkosti zdrojů tepla a zdrojů jiskření, elektrického pole nebo 
elektromagnetického a rentgenového záření jako jsou například velké motory, 
průmyslové stroje a podobně. 

- V letních měsících nenechávejte přístroj na trvalém slunci. 
- Přístroj čistěte jen velmi málo navlhčeným hadrem (nezapomeňte na doporučení odpojit 

přístroj od elektrické sítě). 
- Při čistění nikdy nepoužívejte agresivní chemické prostředky nebo prášek. 
- Pro případné uložení přístroje nebo instalaci na jiné místo uschovejte originální obal. 

 

8 V nesnázích 
Problém 
 

Co s tím? 
 

V telefonu, připojeném 
k zařízení Beamer, 
neslyším tón. 
 

Zkontrolujte, zda je do zásuvky LINE IN správně připojena 
telefonní linka a zda je Váš telefon správně zapojen do zásuvky 
PHONE IN zařízení Beamer. 

Druhá strana mě neslyší. 
 

Zkontrolujte, zda Váš telefon neobsahuje funkci MUTE a zda 
není tato funkce aktivována. 
 
Během navazování videokonferenčního spojení mezi přístroji 
Beamer nastává okamžik, kdy s druhou stranou hovořit nelze. 
 

Beamer nenavazuje 
videokonferenční spojení. 
 

Zkontrolujte, zda je připojen napájecí zdroj do přístroje i do 
zásuvky a zda je v této zásuvce elektrická energie. 
 
Přístroj smí být provozován pouze s dodávaným napájecím 
zdrojem. 
 
Druhá strana možná stiskla tlačítko START/VIEWS ve stejné 
chvíli jako Vy. Vyčkejte na výzvu k opakování stisku tohoto 
tlačítka. 
 

Druhá strana hlásí obraz a 
zvuk horší kvality. 
 

Pokuste se nastavit optimální přenos pomocí tlačítek DETAIL a 
MOVEMENT. 
 
Rychlost spojení je možná nízká. Zkuste zavěsit a zavolat znovu. 
 

Na displeji vidíte malinké 
tmavé nebo světlé body. 
 

Jedná se o standardní jev výroby, nikoli poruchu. 
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9 Specifikace 
 
Protokol 
 

H.324 ITU-T 

Rozlišení 
 

CIF 352x288 
QCIF 176x144 
SQCIF 128x96 
 

Displej 
 

3,5" Active Matrix TFT LCD 
Nastavitelný jas 

 
Vestavěná kamera 
 

1/4" CMOS 101000 obrazových bodů 
Dynamický rozsah >72dB 
Minimální osvětlení <3lux@f1.2 
Automatické vyrovnávání bílé 
 

Rozhraní 
 

2x RJ-11 (analogový telefon, analogová telefonní linka) 
Napájecí konektor 
 

Komunikace 
 

HTS - analogová telefonní linka s datovou průchodností 33.6kb/s 
 

Napájení 
 

Napájecí zdroj 100-240V/50-60Hz (18W) 

Rozměry 
 

Tělo zařízení 211x49x152mm (VxDxŠ) 
Napájecí zdroj 28x88x50mm (VxDxŠ) 
 

 

 

 
Výrobce: 

 

 
 
Vialta, Inc. 
48461 Fremont BLVD 
Fremont CA 94538, USA 

 

Výhradní distributor pro ČR: 
 

 
 
Gesto Communications, s r.o. 
Korunní 106, 101 00  Praha 10 
http://www.gestocomm.cz 
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10 Záruční list 
 
 

Záruční list 
Videotelefon Beamer BM-80 

 
 

 
 

Výrobní číslo 
 

 
 
…………………………………………….….. 
 

 
Dne 

 

 
………………….. 
 

 
 
 
 
 
 

Razítko a podpis 
 

 
 
 
 
 
 
…………………………………………….………. 
 

 
 
 
Záruční list patří k prodávanému výrobku odpovídajícího výrobního čísla jako jeho nedílná 
součást. Ztráta originálu záručního listu bude důvodem k neuznání záruční lhůty podle § 620/3 
občanského zákoníku. 
 
Záruční list je platný pouze kompletně a správně vyplněný. 
 
Na výrobky je zákazníkovi poskytována záruční doba 24 měsíců ode dne instalace nebo dodání. 
Během této doby odstraní servis společnosti Gesto Communications s.r.o. bezplatně veškeré 
vzniklé vady výrobku. 
 
Záruka zaniká v těchto případech: 

- Demontáží zařízení jinou osobou než výše uvedeným firemním servisem 
- Zařízení bylo používáno v rozporu s návodem k obsluze nebo pro jiné účely než je 

obvyklé 
- Údaje v záručním listě se liší od údajů uvedených na výrobku 
- Chybí štítek s výrobním číslem nebo je nečitelný 
- Nepřípustný zásah do zařízení (včetně zásahu a úprav jiným než firemním servisem) 
- Poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy např. znečištěním, nevhodným prostředím 
- Zařízení je poškozeno vinou uživatele (např. použitím poškozeného nebo nevhodného 

příslušenství) 
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Záruku nelze uplatnit v těchto případech: 
- Nebyl předložen originál záručního listu 
- Nebyl předán kompletní výrobek 

 
Záruka se nevztahuje: 

- Na vady vzniklé z používání 
- Byla-li zanedbána péče o výrobek 

 
Reklamaci uplatňujte spolu s originálem záručního listu na výše uvedené kontaktní adrese. 
Oprávněnost reklamace posoudí firemní servis. 
Záruční opravy potvrdí servis protokolem o provedení servisního zásahu. Záruční doba se 
prodlužuje o dobu od převzetí servisem (obchodníka), až do doby, kdy byl zákazník povinen 
opravené zařízení převzít. 
Prodávající je povinen při prodeji seznámit kupujícího s obsluhou zařízení, zařízení předvést a 
vyplnit řádně záruční list. 
Nebude-li při opravě shledána vada podléhající záruce, hradí náklady, spojené s výkonem 
servisního zásahu, vlastník zařízení. 
 
Výrobce garantuje zachování odpovídajících funkčních vlastností a jeho bezpečný provoz pouze 
v případech realizace všech servisních zásahů provedených výhradně ve firemním servisním 
středisku na adrese: 
 
Záruční a pozáruční servis zajišťuje: 

 

 
 
Gesto Communications, s r.o. 
Korunní 106, 101 00  Praha 10 
 
Tel.: 267 310 034, 271 731 481 
Fax.: 267 311 827 
E-mail: support@gestocomm.cz 
http://www.gestocomm.cz 
 

 
Záruční list pečlivě uschovejte, v případě jeho ztráty záruka nebude uznána. 
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