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INSTRUKCJA
OBS UGI
4-kana owy cyfrowy bezprzewodowy system monitoringu

Model: MS70
Wersja 1.01
W celach bezpiecze stwa prosimy o zapoznanie si z niniejsz instrukcj obs ugi przed rozpocz ciem
korzystania z tego produktu.

*Najnowsza wersja instrukcji do pobrania na www.sterr.pl
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Wst p
Ten produkt to system monitoringu z rejestratorem wideo do zastosowa domowych. Sk ada si z
czterech kamer zainstalowanych przy wej ciach do domu oraz wyj ciach z niego i jednego odbiornika
z wbudowanym rejestratorem wideo (DVR) i 7-calowym monitorem LCD. Na ekranie odbiornika w
trybie 4-obrazowym mo na wy wietla jednocze nie obrazy z czterech dost pnych kamer.
Dodatkowo dost pna jest funkcja wykrywania osób wykorzystuj ca alarm czujnika podczerwieni.
Wszystko razem tworzy kompletny system monitoringu do zastosowa domowych.

Funkcje
4-kana owy cyfrowy rejestrator wideo oraz kamera bezprzewodowa
Prosta instalacja — brak konieczno ci prowadzenia przewodów
Ca kowicie cyfrowa czno bezprzewodowa, brak zak óce , brak ryzyka wycieku prywatnych
danych
7-calowy monitor LCD z wbudowanym rejestratorem wideo
Obs uga kart SD o pojemno ci do 32 GB lub zewn trznego przeno nego dysku twardego USB 2.0 (o
pojemno ci do 1 TB)
Obs uga 4 kamer/ci e ca odobowe nagrywanie w trybie zast powania najstarszych nagra
Ró ne tryby nagrywania: nagrywanie r czne, nagrywanie zaprogramowane oraz nagrywanie
aktywowane ruchem
Zasi g widzenia w nocy 15 m
Jako obrazu wideo: 4 kana y — VGA 10 klatek/s, 1 kana — VGA, 30 klatek/s
Kamery do instalacji na zewn trz, odporne na dzia anie warunków atmosferycznych o zasi gu
transmisji do 300 m/1000 stóp w terenie otwartym
Funkcja wyj cia wideo do pod czenia wi kszego monitora
Funkcja filtra IR-cut
Obs uga klientów Android i iOS Apple do wy wietlania wideo
Nale y pami ta , e ten monitor nie jest komputerem, tak wi c niektóre urz dzenia pami ci
mog nie dzia prawid owo w tym monitorze.

Lista zawarto ci
1. Kamera x 1–4
2. Monitor LCD TFT 7" x 1
3. Zasilacz sieciowy do monitora x 1
4. Zasilacz sieciowy do kamery x 1–4
5. Karta sieciowa x 1
6. Przewód wyj cia AV x 1

Opcjonalnie:

7. Ko ek do monta u na cianie x 4
8. Wkr ty x 4
9. Nie dotyczy tego modelu
10.Wspornik monitora x 1
11.Pilot zdalnego sterowania x 1
www.sterr.pl

* W sk ad zestawu wchodzi tylko jedna kamera.
* Zdj cia zosta y zamieszczone tylko w celach pogl dowych;
nale y zapozna si z rzeczywistymi elementami.
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Konstrukcja
Antena
Os ona przeciwdeszczowa
Do wietlacz z diodami LED podczerwieni
Obiektyw
Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)
Wspornik
Gniazdo anteny
Przycisk parowania
Kontrolka zasilania
Kontrolka po czenia
Wej cie zasilania

Port USB
Gniazdo karty SD
Port sieciowy
Wyj cie AV
Gniazdo zasilania

nik
Uchwyt

Antena

Wy wietlacz LCD TFT 7"
Kontrolka po czenia
Kontrolka zasilania
Zapis/zatrzymanie obrazu
Przycisk podzia u ekranu
Usuwanie pliku/prze cznik wy wietlacza LCD, TV
Menu

Tryb wy wietlania
Odtwarzanie wideo
czanie/wy czanie zasilania
Przycisk OK
Przyciski nawigacji

Opcjonalnie
czanie/ wy czanie zasilania

Zapis/ zatrzymanie obrazu
Przycisk podzia u ekranu
Usuwanie pliku/prze cznik wy wietlacza LCD, TV

www.sterr.pl
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Przyciski nawigacji
Przycisk OK
Przycisk odtwarzania
Tryb wy wietlania
Menu
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Monta
1. Zamontuj kamer w odpowiednim miejscu obserwacji.

Kamer nale y zamontowa na p askiej powierzchni.
2. Zamontuj odbiornik w odpowiednim miejscu. Odbiornik jest wyposa ony w dwa rodzaje
wsporników i mo e by zamontowany na dwa sposoby:

Przykr wspornik do
ciany.

1. Monta na poziomej powierzchni.
3. W

kart SD lub pod cz pami

Zamocuj odbiornik
na wsporniku.

2. Monta na cianie.

zewn trzn , tak jak przeno ny dysk twardy.

Uwagi:
1. Urz dzenie nie obs uguje wk adania karty SD ani pod czania pami ci zewn trznej
podczas pracy („hot plug”).
2. Zewn trzny dysk twardy/ karta SD powinny by sformatowane w systemie FAT32.
3. Sformatuj kart pami ci SD lub zewn trzny dysk twardy, je li by y one u ywane w
innym urz dzeniu.

www.sterr.pl

info@sterr.pl
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Obs uga
Podstawowe czynno ci obs ugi

1. Pod cz zasilacz do kamery. Kontrolka zasilania z ty u kamery powinna si w czy .

2. Pod cz zasilacz do odbiornika.

3. Naci nij przycisk zasilania

na odbiorniku i przytrzymaj go przez 2 s lub naci nij przycisk

na pilocie zdalnego sterowania (kieruj c pilota bezpo rednio w stron odbiornika).
zasilania
Kontrolka zasilania powinna si w czy , a na monitorze powinien pojawi si obraz uruchamiania.

4. Sparuj kamer i odbiornik (maksymalnie cztery kamery mog by pod czone w tym samym
czasie). Parowanie urz dze jest domy lnie wykonywane przed dostaw . Je li parowanie nie zosta o
przeprowadzone, wykonaj parowanie zgodnie z instrukcjami w cz ci „Parowanie” na str. 18.
5. Po pomy lnym zako czeniu procesu parowania na monitorze zostanie wy wietlony nast puj cy
obraz podgl du na ywo:

www.sterr.pl
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Znacznik czasu
6. Za pomoc przycisku

mo na wybra jeden z czterech trybów wy wietlania:

Cztery obrazy

Jeden obraz

Jeden du y obraz i trzy ma e obrazy

Jeden du y obraz i trzy ma e obrazy

7. Naci ni cie przycisku
pozwala wybra tryb cyklicznej zmiany wy wietlanego obrazu.
Dost pnych jest pi ustawie czasu, po którym nast puje cykliczna zmiana obrazu: 5 s, 10 s, 15 s, 20
s i 30 s, które mo na ustawi w menu „System”.
Znaczenie ikon wy wietlanych na obrazie podgl du na ywo:
Przeno ny dysk twardy
pomy lnie pod czony

Bie ca kamera

Karta pami ci SD prawid owo
ona

Stan nagrywania

Nazwa kamery

Si a sygna u

Nagrywanie obrazu wideo
Nagrywanie r czne:
www.sterr.pl
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1. Podczas wy wietlania obrazu podgl du na ywo za pomoc przycisków
bie
, której obraz b dzie nagrywany.
2. Naci nij przycisk nagrywania/zatrzymywania
Na ekranie zostanie wy wietlona ikona nagrywania
3. Naci nij przycisk

STERR
i

wybierz kamer

na urz dzeniu.
, wskazuj c, e trwa nagrywanie.

ponownie, aby zatrzyma nagrywanie.

Nagrywanie zaprogramowane:
Godzin rozpocz cia/ zako czenia nagrywania nale y ustawi w menu „Timer Recording”
[Nagrywanie zaprogramowane]. Urz dzenie b dzie automatycznie nagrywa obraz zgodnie z
ustawion godzin rozpocz cia/zako czenia nagrywania. Po zako czeniu nagrywania plik wideo
zostanie automatycznie zapisany.
Poszczególne kroki zosta y przedstawione poni ej:
1. Naci nij przycisk MENU, aby wy wietli ekran ustawie .
2. Za pomoc przycisków
wy wietli menu.

i

wybierz opcj „Record” [Nagrywanie] i naci nij przycisk OK, aby

3. Za pomoc przycisków
i
wybierz opcj „Timer Recording” [Nagrywanie zaprogramowane] i
naci nij przycisk OK, aby wy wietli menu.
4. Za pomoc przycisków
i
wybierz opcj „New Schedule” [Nowy harmonogram] i naci nij
przycisk OK, aby wy wietli menu.

Przyciski i s
do wyboru opcji.
Przyciski
i s
do zmiany ustawienia.
Przycisk OK s y do zatwierdzenia ustawie i wyj cia z menu.
5. Po zatwierdzeniu ustawie urz dzenie b dzie automatycznie nagrywa obraz zgodnie z ustawion
godzin rozpocz cia/zako czenia nagrywania.
Nagrywanie aktywowane ruchem:
Nagrywanie mo e zosta w czone po wykryciu ruchu przez dowoln dost pn kamer . Poszczególne
kroki zosta y przedstawione poni ej:
1. Naci nij przycisk MENU, aby wy wietli ekran ustawie .
2. Za pomoc przycisków
wy wietli menu.

i

wybierz opcj „Record” [Nagrywanie] i naci nij przycisk OK, aby

3. Za pomoc przycisków
i
wybierz opcj „Motion Detection” [Wykrywanie ruchu] i naci nij
przycisk OK, aby wy wietli menu.
4. Za pomoc przycisków i wybierz kamer .
www.sterr.pl
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5. Naci nij przycisk OK, aby wej do menu.
6. Za pomoc przycisków i wybierz opcj .
7. Za pomoc przycisków
i zmie ustawienie.
8. Naci nij przycisk OK, aby zatwierdzi ustawienia i wyj .
* W przypadku wybrania ustawienia „Off” [Wy .] funkcja wykrywania ruchu jest wy czona.
Nagrywanie aktywowane czujnikiem PIR:
Nagrywanie mo e zosta w czone w przypadku wykrycia osób przez dowoln dost pn kamer .
Poszczególne kroki zosta y przedstawione poni ej:
1. Naci nij przycisk MENU, aby wy wietli ekran ustawie .
2. Za pomoc przycisków
wy wietli menu.

i

wybierz opcj „Record” [Nagrywanie] i naci nij przycisk OK, aby

3. Za pomoc przycisków
i
wybierz opcj „PIR Recording” [Nagrywanie aktywowane czujnikiem
PIR] i naci nij przycisk OK, aby wy wietli menu.
4. Za pomoc przycisków i wybierz kamer .
5. Za pomoc przycisków
i wybierz ustawienie „On” [W .].
6. Naci nij przycisk OK, aby zatwierdzi ustawienia i wyj .
* W przypadku wybrania ustawienia „Off” [Wy .] funkcja wykrywania ruchu osób jest wy czona.
* Zasi g wykrywania pasywnego czujnika podczerwieni (PIR) wynosi 5 m. Je li odleg
przekracza 5
m, wykrywanie mo e si nie uda .
Uwagi:
1. Je li czas nagrywania obrazu jest d
zapisywany co 5 minut.

szy ni 5 minut, plik wideo b dzie automatycznie

2. Obs ugiwane jest jednoczesne nagrywanie wielokana owe (maksymalnie cztery
kana y). Pliki wideo nagrane dla ka dego kana u s zapisywane w osobnym folderze.

Odtwarzanie

1. W trybie podgl du na ywo naci nij przycisk
2. Za pomoc przycisków i wybierz folder.

, aby wy wietli ekran odtwarzania.

3. Naci nij przycisk OK, aby zatwierdzi ustawienia i wej .

4. Za pomoc przycisków

www.sterr.pl

i

wybierz plik wideo.
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5. Naci nij przycisk OK, aby odtworzy wideo.

Przyciski / s
do szybkiego
przewijania do ty u lub do przodu.
Ponowne naci ni cie przycisku OK
wstrzymuje odtwarzanie (pauza).
Przycisk MENU s y do wyj cia z trybu
odtwarzania.

Usuwania pliku wideo

1. W trybie odtwarzania wideo za pomoc przycisków
zosta usuni ty.
2. Naci nij przycisk
Uwaga:

na urz dzeniu, aby usun

i

wybierz plik wideo lub folder, który ma

wybrany element.

Tylko pusty folder mo e zosta usuni ty.

Wyj cie wideo

Odbiornik mo na pod czy do wi kszego monitora/ telewizora w celu uzyskania wyra niejszego
obrazu.

Przewód
Do prze czania wy wietlania obrazu pomi dzy odbiornikiem a monitorem/telewizorem s
przycisk
.

Ustawienia systemowe

W trybie podgl du na ywo naci nij przycisk MENU, aby wy wietli nast puj cy ekran:

www.sterr.pl
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wybierz opcj „System” i naci nij przycisk OK, aby wy wietli ekran

Network [Sie ]

Umo liwia ustawianie i przegl danie informacji o sieci.

Date/ Time [Data/ godzina]

Umo liwia ustawienie daty i godziny systemowej.

Language [J zyk]

Umo liwia wybór j zyka systemu.

Record Mode [Tryb nagrywania]

y do ustawienia trybu nagrywania (zatrzymanie nagrywania
lub zast powanie najstarszych nagra ) w przypadku zape nienia
pami ci.

Format SD/ USB [Formatowanie
karty SD/ pami ci USB]

Umo liwia formatowanie pami ci.

Storage for Recording [Pami
nagra wideo]

Umo liwia wybór u ywanej pami ci.

Display Items [Wy wietlane
opcje]

Umo liwia wybór opcji, takich jak RSSI, stan SD/USB czy nazwa
kamery, które maj by wy wietlane na ekranie oraz zapisywane
w nagrywanym pliku wideo.

TV System [System TV]

Umo liwia wybór systemu telewizyjnego.

System Information [Informacje
o systemie]

y do wy wietlania informacji o systemie.

System Update [Aktualizacja
systemu]

Umo liwia aktualizacj oprogramowania.

Scan Mode Period [Czas
cyklicznej zmiany wy wietlanego
obrazu]

y do ustawienia czasu, po którym po którym nast puje
cykliczna zmiana wy wietlanego obrazu kamery.

Mute [Wyciszenie]
Load Default [Przywracanie
ustawie domy lnych]
www.sterr.pl

y do w czania i wy czania g

nika odbiornika.

Umo liwia przywrócenie ustawie domy lnych.
info@sterr.pl

Str. 12

Instrukcja obs ugi 4-kana owego cyfrowego bezprzewodowego system monitoringu
MS70
Copyright © - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody STERR zabronione

Brightness [Jasno ]
Volume [Poziom g

STERR

MS70-20150925

Umo liwia dostosowanie jasno ci ekranu LCD.
no ci]

Alarm Volume [Poziom g
alarmu]

no ci

Power Saving Mode [Tryb
oszcz dzania energii]
Za pomoc przycisków

Umo liwia dostosowanie poziomu g

no ci.

Umo liwia dostosowanie poziomu g

no ci alarmu.

Umo liwia wybranie trybu oszcz dzania energii.

i

wybierz opcj , a nast pnie naci nij przycisk OK, aby wy wietli menu.

Sie

1. Naci nij przycisk OK, aby wy wietli menu.
2. Naci nij przycisk MENU, aby wyj .
Za pomoc przycisków i wybierz
opcj .
Naci nij przycisk OK, aby zatwierdzi wybór.
Zmie ustawienia sieci.
Naci nij przycisk OK, aby zapisa i
zatwierdzi ustawienia.
Naci nij przycisk MENU, aby wyj .

Data/ godzina

Naci nij przycisk OK, aby wej

do menu.
Za pomoc przycisków
Za pomoc przycisków

i
i

wybierz opcj .
zmie ustawienie.

Naci nij przycisk OK, aby zatwierdzi wybór.
Naci nij przycisk MENU, aby wyj .

zyk

1. Naci nij przycisk OK, aby wej do menu.
2. Za pomoc przycisków
i
wybierz j zyk, a nast pnie naci nij przycisk OK, aby zatwierdzi
wybór i wyj .

Tryb nagrywania

1. Naci nij przycisk OK, aby wej do menu.
2. Za pomoc przycisków
i
wybierz tryb „Normal” [Normalny] lub „Overwrite” [Zast powanie],
a nast pnie naci nij przycisk OK, aby zatwierdzi wybór i wyj .
Uwagi:

www.sterr.pl
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System automatycznie zatrzymuje nagrywanie po zape nieniu
karty pami ci SD lub przeno nego dysku twardego.
Po zape nieniu karty pami ci SD lub przeno nego dysku
twardego system b dzie automatycznie usuwa najstarsze
nagrania, aby zapewni odpowiedni ilo miejsca na nowe
nagrania.

Overwrite [Zast powanie]:

Formatowanie karty SD/pami ci USB
1. Naci nij przycisk OK, aby wej
2. Za pomoc przycisków
i
Device” [Pami USB].

do menu.
wybierz opcj „Cancel” [Anuluj], „SD Card” [Karta SD] lub „USB

Cancel [Anuluj]:
SD Card [Karta SD]:

y do anulowania formatowania.
Formatuje kart pami ci SD.

USB Device [Pami USB]:
3. Naci nij przycisk OK, aby rozpocz

Formatuje pami
formatowanie.

USB.

4. Po zako czeniu formatowania system wy wietli komunikat „Format Successfully” [Formatowanie
zako czone pomy lnie], wskazuj c pomy lne zako czenie operacji formatowania.

Pami

nagra wideo

1. Naci nij przycisk OK, aby wej do menu.
2. Za pomoc przycisków i wybierz opcj „SD Card” [Karta SD] lub „USB Device” [Pami

USB].

3. Naci nij przycisk OK, aby zatwierdzi ustawienia i wyj .

Wy wietlane opcje

1. Naci nij przycisk OK, aby wej do menu.
2. Za pomoc przycisków i wybierz opcj .
3. Naci nij przycisk OK, aby wskaza , czy dana opcja ma by wy wietlana.
.

Je li dana opcja ma by wy wietlana, obok niej b dzie wy wietlona ikona
RSSI:

Si a sygna u, ikona

SD USB status [Stan SD/USB]:

Wskazuje, czy w

.
ona jest karta SD lub pod czony jest

przeno ny dysk twardy, ikony
Camera [Kamera]:

Nazwa kamery, ikony

.
.

4. Po wprowadzeniu ustawie naci nij przycisk MENU, aby zatwierdzi ustawienia i wyj .

System TV

1. Naci nij przycisk OK, aby wej
2. Za pomoc przycisków
www.sterr.pl
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3. Naci nij przycisk OK, aby zatwierdzi ustawienia i wyj .
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Informacje o systemie

1. Naci nij przycisk OK, aby wy wietli menu.
2. Naci nij przycisk MENU, aby wyj .

Aktualizacja systemu

1. Naci nij przycisk OK, aby wej

do menu.

2. Za pomoc przycisków
i wybierz opcj .
3. Jeszcze raz naci nij przycisk OK, aby zmieni ustawienie.
4. Naci nij przycisk
, aby ustawienie zacz o obowi zywa .
5. Naci nij przycisk OK, aby zatwierdzi ustawienia, lub przycisk MENU, aby wyj .

Czas cyklicznej zmiany wy wietlanego obrazu
1. Naci nij przycisk OK, aby wej

do menu.

2. Za pomoc przycisków

wybierz opcj .

i

3. Jeszcze raz naci nij przycisk OK, aby zatwierdzi ustawienia i wyj .

Wyciszenie

1. Naci nij przycisk OK, aby wej

do menu.

2. Za pomoc przycisków

wybierz ustawienie „On” [W .] lub „Off” [Wy .].

i

3. Jeszcze raz naci nij przycisk OK, aby zatwierdzi ustawienia i wyj .

Przywracanie ustawie domy lnych

1. Naci nij przycisk OK, aby wej

do menu.

2. Za pomoc przycisków

wybierz opcj „Cancel” [Anuluj] lub „OK”.

i

Cancel [Anuluj]:
OK:

Anuluje przywrócenie ustawie domy lnych.
Przywraca ustawienia domy lne.

3. Naci nij przycisk OK, aby zatwierdzi ustawienia i wyj .

Jasno

1. Naci nij przycisk OK, aby wej

do menu.

2. Za pomoc przycisków
i zmie ustawienie.
3. Naci nij przycisk OK, aby zatwierdzi ustawienia i wyj .

Poziom g

no ci

1. Naci nij przycisk OK, aby wej

do menu.

2. Za pomoc przycisków

zmie ustawienie.

i

3. Naci nij przycisk OK, aby zatwierdzi ustawienia i wyj .

Poziom g

no ci alarmu

1. Naci nij przycisk OK, aby wej

do menu.

2. Za pomoc przycisków

zmie ustawienie.

i

3. Naci nij przycisk OK, aby zatwierdzi ustawienia i wyj .

Tryb oszcz dzania energii

1. Naci nij przycisk OK, aby wej

www.sterr.pl
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2. Za pomoc przycisków i wybierz opcj „Time Interval” [Odst p czasu] lub „Wake up on
Motion” [Aktywowanie ruchem].
3. Naci nij przycisk OK, aby wej do menu.
4. Za pomoc przycisków i wybierz opcj .
5. Naci nij przycisk OK, aby zatwierdzi ustawienia i wyj .

Nagrywanie

1. W trybie podgl du na ywo naci nij przycisk MENU, aby wy wietli nast puj cy ekran:
i wybierz ustawienie „Record” [Nagrywanie].
2. Za pomoc przycisków
3. Naci nij przycisk OK, aby wej do menu.

Nagrywanie zaprogramowane

Opcja umo liwia ustawienie godziny w czania/wy czania nagrywania. Urz dzenie b dzie
automatycznie nagrywa obraz zgodnie z ustawion godzin rozpocz cia/zako czenia nagrywania. Po
zako czeniu nagrywania plik wideo zostanie automatycznie zapisany. Szczegó owy opis procedury,
patrz str. 8.

Wykrywanie ruchu

Nagrywanie mo e zosta w czone po wykryciu ruchu przez dowoln dost pn kamer . Szczegó owy
opis procedury, patrz str. 8.
Uwaga:
Je li emitowany jest sygna alarmu, mo na nacisn przycisk usuwania na panelu
sterowania, aby go wyciszy .

Nagrywanie aktywowane czujnikiem PIR

Nagrywanie mo e zosta wyzwolone w przypadku wykrycia osób przez dowoln dost pn kamer .
Szczegó owy opis procedury, patrz str. 8.
Uwaga:
Je li emitowany jest sygna alarmu, mo na nacisn przycisk usuwania na panelu
sterowania, aby go wyciszy .

Odtwarzanie

Szczegó owy opis procedury, patrz str. 10.

Kamera

1. W trybie podgl du na ywo naci nij przycisk MENU, aby wy wietli nast puj cy ekran:
2. Za pomoc przycisków
i wybierz opcj „Camera” [Kamera].
3. Naci nij przycisk OK, aby wej do menu.

www.sterr.pl
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Parowanie

Po sparowaniu kamera nie jest zak ócana innymi cz stotliwo ciami.
1. Za pomoc przycisków
wy wietli menu.

2. Za pomoc przycisków

i

i

wybierz opcj „Pairing” [Parowanie] i naci nij przycisk OK, aby

wybierz kamer .

3. Naci nij przycisk OK, aby przeprowadzi parowanie.

4. W ci gu 60 s naci nij przycisk parowania znajduj cy si z ty u kamery i przytrzymaj go przez 2 s.

5. Po pomy lnym zako czeniu procesu parowania na ekranie odbiornika zostanie wy wietlony
nast puj cy komunikat:

www.sterr.pl
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Je li parowanie nie powiedzie si , system wy wietli komunikat „Pairing failed”
[Parowanie nie powiod o si ]. W takim przypadku nale y jeszcze raz wykona procedur
parowania.

Aktywacja

1. Za pomoc przycisków
wy wietli menu.

2. Za pomoc przycisków

i

i

3. Za pomoc przycisków

wybierz opcj „Activation” [Aktywacja] i naci nij przycisk OK, aby

wybierz kamer .
i

wybierz ustawienie „On” [W .] lub „Off” [Wy .].

4. Naci nij przycisk OK, aby zatwierdzi ustawienia i wyj .
Ostrze enie: Po wybraniu ustawienia „OFF” [Wy .] kamera b dzie nieaktywna, tzn. nie b dzie
mo liwe wy wietlanie ani nagrywanie obrazu z tej kamery, nie b dzie te dzia alarm
automatyczny.

Ustawienia podgl du obrazu

Opcja umo liwia ustawienie rozdzielczo ci i jako ci nagrywanego obrazu wideo.
1. Za pomoc przycisków
i
wybierz opcj „PIP Setting” [Ustawienia podgl du obrazu] i naci nij
przycisk OK, aby wy wietli menu.

2. Za pomoc przycisków

i

wybierz kamer .

3. Naci nij przycisk OK, aby wy wietli nast puj cy ekran:

www.sterr.pl
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wybierz opcj „Resolution Size” [Rozdzielczo ] lub „Quality” [Jako ].
wybierz ustawienie „Top” [Najwy sza], „High” [Wysoka], „Medium”

Naci nij przycisk OK, aby zmieni ustawienie.
Naci nij przycisk OK, aby zatwierdzi ustawienia i wyj .

Ustawienia alarmu

W tym menu mo na okre li , czy alarm ma by w czany automatycznie po wykryciu dowolnego
ruchu przez kamer .
1. W trybie podgl du na ywo naci nij przycisk MENU, aby wy wietli ekran ustawie .
2. Za pomoc przycisków

i

wybierz opcj „Alarm”.

3. Naci nij przycisk OK, aby wej do menu.
4. Za pomoc przycisków
i
wybierz ustawienie „Motion Detection” [Wykrywanie ruchu] lub
„PIR Detection” [Wykrywanie przez czujnik PIR].
5. Naci nij przycisk OK, aby wej do menu.
6. Za pomoc przycisków i wybierz ustawienie „Off” [Wy .] lub „On” [W .].
7. Naci nij przycisk OK, aby zatwierdzi ustawienia i wyj .
Uwaga:

Alarm b dzie dzia tylko wtedy, gdy b
w czone funkcje nagrywania aktywowanego
czujnikiem PIR lub nagrywania aktywowanego ruchem.

Obs uga aplikacji klienta dla systemu Android
Pod czanie do sieci

1. Pod cz kart sieciow do odbiornika. Nast pnie pod cz sie zewn trzn .

2. Je li po czenie zostanie nawi zane pomy lnie, wybierz kolejno opcje: Main Menu [Menu g ówne]
-> System -> Network [Sie ] -> Network Information [Informacje o sieci]. Na ekranie odbiornika
zostanie wy wietlony nast puj cy ekran:
www.sterr.pl
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Pobieranie programu klienta

1. W cz urz dzenie przeno ne i uruchom „GOOGLE PLAY”, a nast pnie wyszukaj i pobierz aplikacj
„GoStreaming”.
2. Zainstaluj aplikacj oznaczon nast puj
ikon .

Ustawienia

1. Naci nij przycisk „Settings” [Ustawienia], aby wy wietli ekran ustawie .

2. Je li odbiornik (RX) i telefon mog normalnie czy si z sieci zewn trzn , wystarczy wprowadzi
identyfikator urz dzenia (Device ID) w polu ID w aplikacji klienta. Has o ustawia si w odbiorniku.
Nast pnie nale y wprowadzi je w telefonie i zatwierdzi .

www.sterr.pl
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Wprowad w
telefonie

Ustaw has o
i wprowad w telefonie

3. Kliknij ikon

; obraz b dzie wy wietlany na telefonie.

Uwagi:
1. Obraz b dzie wy wietlany tylko wtedy, gdy odbiornik pracuje w trybie podgl du na
ywo.
2. Je li odbiornik nie mo e uzyska identyfikatora urz dzenia (Device ID), oznacza to, e
odbiornik (RX) nie jest po czony z sieci zewn trzn . Sprawd swoj sie .
3. Je li wszystko jest prawid owe, ale w dalszym ci gu w telefonie nie mo na wy wietli
obrazu, nale y zamkn aplikacj klienta dzia aj ca w tle i spróbowa ponownie.
4. Karty sieciowej nie mo na pod cza podczas pracy odbiornika (tryb „hot plug” nie
jest obs ugiwany). Kart sieciow nale y pod czy przed uruchomieniem odbiornika
(RX).
www.sterr.pl
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Obs uga aplikacji klienta dla systemu iOS Apple
Pod czanie do sieci

1. Pod cz kart sieciow do odbiornika. Nast pnie pod cz sie zewn trzn .

2. Je li po czenie zostanie nawi zane pomy lnie, wybierz kolejno opcje: Main Menu [Menu g ówne]
-> System -> Network [Sie ] -> Network Information [Informacje o sieci]. Na ekranie odbiornika
zostanie wy wietlony nast puj cy ekran:

Pobieranie programu klienta
cz urz dzenie przeno ne i uruchom „App Store”
„GoCam4CH” oznaczon nast puj
ikon :

, a nast pnie wyszukaj i pobierz aplikacj

Ustawienia

1. Kliknij aplikacj i wy wietl ekran „Receiver list” [Lista odbiorników].
Dodawanie nowego odbiornika.
Modyfikowanie/usuwanie istniej cego odbiornika.

www.sterr.pl
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2. Kliknij ikon
, aby doda odbiornik. Has o ustawia si w odbiorniku, a nast pnie nale y
wprowadzi je do telefonu. Nast pnie wprowad identyfikator urz dzenia (Device ID) lub zeskanuj
kod QR, aby ustawi powi zane parametry.
Kliknij ikon

, aby zapisa ustawienia.
Ustaw has o
i wprowad w telefonie

Wprowad
w telefonie

lub zeskanuj kod

3. Kliknij ikon

, aby wej

zmodyfikowa parametry, lub ikon

do trybu edycji odbiornika, a nast pnie kliknij ikon
, aby usun

, aby

zapisany adres.

4. Aby wy wietli obraz wideo, wybierz odpowiedni adres z listy odbiorników, a nast pnie kliknij
wiersz, aby przej do trybu monitorowania.

www.sterr.pl
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5. Kliknij lewy górny róg ikony
. Aplikacja spróbuje po czy si z u ywanym ostatnio adresem
odbiornika (RX); je li po czenie zostanie nawi zane pomy lnie, obraz zostanie wy wietlony w
aplikacji klienta.
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Uwagi:
1. Obraz b dzie wy wietlany tylko wtedy, gdy odbiornik pracuje w trybie podgl du na
ywo.
2. Je li odbiornik nie mo e uzyska identyfikatora urz dzenia (Device ID), oznacza to, e
odbiornik (RX) nie jest po czony z sieci zewn trzn . Sprawd swoj sie .
3. Je li wszystko jest prawid owe, ale w dalszym ci gu w telefonie nie mo na wy wietli
obrazu, nale y zamkn aplikacj klienta dzia aj ca w tle i spróbowa ponownie.
4. Karty sieciowej nie mo na pod cza podczas pracy odbiornika (tryb „hot plug” nie
jest obs ugiwany). Kart sieciow nale y pod czy przed uruchomieniem odbiornika
(RX).
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Dane techniczne
Pozycje

MS70

Przetwornik obrazu

CMOS, kolorowy, 1/5"

Rozdzielczo

656 x 488

obrazu wideo

Monitor

Kamera

t widzenia

50

Zasilanie

5V

Pobór pr du (maks.)

600 mA

Klasa wodoszczelno ci

IP66

Zasi g widzenia w nocy

15 m (maks.)

Wymiary (szer. x d . x wys.)

164 x 81 x 172 (mm) (razem ze
wspornikiem)

Przybli ona masa

615 g

Typ ekranu LCD

TFT, 7"

Rozdzielczo

800 x 480

ekranu LCD

Karta SD

Obs uguje karty o pojemno ci do 32
GB

Dysk twardy

Obs uguje dyski o pojemno ci do 1 TB

Liczba klatek

30 klatek/s (maks.)

Rozdzielczo

obrazu wideo

CIF/VGA

Format obrazu wideo

AVI

Wyj cie danych

USB 2.0

Zasilanie

5V

Pobór pr du (maks.)

700 mA

Wymiary (szer. x d . x wys.)

214 x 157 x 26 (mm)

Przybli ona masa

492 g

Skuteczny zasi g w otwartym
terenie

200 m (min.)

Temperatura pracy

od -10 C do 50 C

Wilgotno

od 15 do 85%, wzgl dna

podczas pracy

* Wszystkie podane dane techniczne mog ulec niewielkim zmianom bez wcze niejszego
powiadomienia.

Ostrze enia
Tego produktu nie nale y nara
na kontakt z wod , ani na spadaj ce krople, ani na rozpryski, ani
na zanurzania itd., o ile nie wskazano inaczej.
System nale y wy cz , gdy nie jest u ywany.
Ca kowite od czenie tego produkt od zasilania nast puje tylko poprzez od czenie zasilacza.
Nie ucina przewodu zasilaj cego napi cia sta ego dostarczonego wraz z tym produktem w celu
pod czenia go do innego ród a zasilania.
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Cz sto zadawane pytania
1. Dlaczego na ekranie nie jest wy wietlany aden obraz, mimo e kamera jest pod czona?
Odpowied

:

1. Sprawd , czy dla opcji „Activation” [Aktywacja] jest wybrane ustawienie „ON” [W .].
2. Sprawd , czy prawowanie zosta o wykonane pomy lnie.
2. Ustawiona jest godzina rozpocz cia nagrywania lub nagrywanie aktywowane ruchem, ale
odbiornik nie rozpoczyna nagrywania o okre lonej godzinie lub po wykryciu ruchu. Dlaczego?
Odpowied

:

Odpowied

:

1. Sprawd , czy karta pami ci jest w ona lub dysk twardy jest pod czony.
2. Sprawd , czy pami nie jest zape niona.
3. System nie reaguje po naci ni cia przycisku odtwarzania. Dlaczego?
Sprawd , czy bie ca kamera znajduje si w trybie nagrywania. W trybie nagrywania
system nie b dzie reagowa na naci ni cie tego przycisku.

4. Dlaczego na obrazie z kamery nie wida postaci mimo wyzwolenia alarmu?
Odpowied : K t widzenia czujnika jest wi kszy ni k t obiektywu. Alarm w cza si tak e wtedy, gdy
posta porusza si w zasi gu k ta widzenia czujnika, ale poza k tem widzenia obiektywu.
W takim przypadku posta nie b dzie widoczna na wy wietlanym obrazie.
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Rozwi zywanie problemów
Objawy

Rozwi zania

Brak obrazu

Sprawd , czy zasilacze odbiornika i kamery s prawid owo pod czone.
Wykonaj ponowne parowanie kamery i odbiornika. Szczegó owe
informacje mo na znale w niniejszej instrukcji.

d podczas
nagrywania

Nieprawid owe po czenie USB. Sprawd , czy wtyk USB jest prawid owo
pod czony.
Nieprawid owe ustawienia, szczegó owe informacje mo na znale
niniejszej instrukcji.

w

Nieprawid owa lub le w ona karta SD. Zaleca si u ywanie kart SD
takich marek, jak Kingston, SanDisk, Panasonic, Kingmax czy Transcend.
Nieprawid owy lub le pod czony przeno ny dysk twardy. Zaleca si
ywanie dysków twardych takich marek, jak IBM, TOSHIBA lub Seagate.
Przeno ny dysk twardy musi by sformatowany w systemie plików FAT32
a nie NTFS.
Niska jako

obrazu

Zak ócenia zewn trzne spowodowane przez transmisj Wi-Fi lub inne
urz dzenia bezprzewodowe.
Sprawd , czy anteny odbiornika i kamery s dobrze pod czone i
ustawione.
czony jest tryb widzenia nocnego z do wietlaczem podczerwieni (IR),
który powoduje przebarwienia.

Kamera wy czona

Sprawd , czy zasilacz i kamera s w czone i prawid owo pod czone.
Sprawd ustawienie opcji „Activation” [Aktywacja] oraz „Display Items”
[Wy wietlane opcje].
Szczegó owe informacje mo na znale w niniejszej instrukcji.

Alarm nie w cza si lub
dzia a nieprawid owo

Nieprawid owe ustawienie alarmu lub czujnika PIR. Szczegó owe
informacje mo na znale w niniejszej instrukcji.
Kamera zablokowana przez poruszaj ce si obiekty lub przeszkod .
Zak ócenia powodowane przez wiat o, b yskawice, promieniowanie
podczerwone, kuchenk mikrofalow itp.
Na zapisanych nagraniach nie wida adnego ruchu; k t pasywnego
czujnika podczerwieni jest wi kszy ni k t obiektywu. Nast pi o
zadzia anie czujnika poza k tem widzenia kamery.
Obiekty przemieszczaj si przez obszar efektywnej rejestracji zbyt
szybko; krócej ni 2 s.
Powierzchnia soczewki Fresnela jest zabrudzona.
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Instrukcja obs ugi 4-kana owego cyfrowego bezprzewodowego system monitoringu
MS70
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Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych
Zgodnie z Dyrektyw Europejsk 2002/96/WE oraz Ustaw o zu ytym sprz cie
elektrycznym i elektronicznym sprz t ten, po okresie jego u ytkowania nie mo e by
umieszczany cznie z innymi odpadami pochodz cymi z gospodarstwa domowego.
ytkownik jest zobowi zany do oddania go w punkcie odbioru zu ytego sprz tu
elektrycznego i elektronicznego.

*Najnowsza wersja instrukcji do pobrania na www.sterr.pl
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