Instrukcja obs ugi bezprzewodowego zestawu wideodomofonowego SVD50
SVD50-20150302

Copyright © - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody STERR zabronione

STERR

SVD50
Eleganckie wzornictwo i nowoczesna technologia
Bezprzewodowy wideodomofon (wizjer wideo) to inteligentny, zaawansowany technologicznie produkt, który czy
funkcje dzwonka do drzwi, automatycznego aparatu fotograficznego, wideodomofonu, monitora podgl du obrazu z
kamery oraz otwierania zamka w jednym urz dzeniu. Urz dzenie wyró nia si zw aszcza unikaln funkcj wykrywania
osób znajduj cych si przed wej ciem. Po wykryciu osoby unifon (jednostka wewn trzna z monitorem) w cza si
automatycznie, wy wietla obraz sprzed wej cia na ekranie i automatycznie robi zdj cie. W ten sposób, nawet gdy
ytkownika nie ma w domu, mo e atwo sprawdzi , kto chcia go odwiedzi . Ten model to gwarancja bezpiecze stwa
Twojego domu.
Urz dzenie nie wymaga prowadzenia przewodów. Charakteryzuje si prost instalacj , wygodnym u ytkowaniem i
atw obs ug . Urz dzenie zosta o zaprojektowane specjalnie do u ytku w domach jednorodzinnych. Kaseta bramowa
(jednostka zewn trzna) mo e wspó pracowa z trzema zgodnymi unifonami znajduj cymi si w zasi gu do 300 m w
otwartym terenie.
Zastosowanie najnowszych rozwi za w zakresie oszcz dzania energii, stabilne dzia anie oraz modne wzornictwo
sprawiaj , e produkt ten stanowi preferowany wybór dla klientów poszukuj cych inteligentnych urz dze o wysokiej
jako ci.

*Najnowsza wersja instrukcji, do pobrania na stronie www.sterr.pl
www.sterr.pl
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Wprowadzenie
Dzi kujemy za wybranie tego bezprzewodowego wideodomofonu. Prosimy o uwa ne przeczytanie niniejszej instrukcji
w celu pe nego zrozumienia zasad u ytkowania produktu, jego doskona ych funkcji i prostej obs ugi.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszej instrukcji bez powiadomienia.

Ostrze enia dotycz ce bezpiecze stwa oraz zalecenia
1. Zalecenia
Nie umieszcza tego produktu na nierównej powierzchni ani niestabilnym stole, aby unikn awarii lub uszkodze
spowodowanych jego upadkiem.
Z tym urz dzeniem mo na u ywa wy cznie akumulatora oraz adowarki zatwierdzonych przez producenta.
Zastosowanie innych produktów mo e doprowadzi do wycieku elektrolitu, przegrzania, eksplozji lub po aru
akumulatora.
Nie nale y gwa townie uderza , wstrz sa ani rzuca bezprzewodowego wideodomofonu, aby unikn uszkodzenia
lub po aru.
Nie wk ada akumulatora, adowarki ani wideodomofonu do kuchenki mikrofalowej ani urz dzenia
wysokoci nieniowego, gdy mo e to spowodowa uszkodzenie urz dzenia, po ar lub inne wypadki.
Nie u ywa tego urz dzenia w obecno ci gazów atwopalnych, wybuchowych ani w du ym zapyleniu, gdy mo e to
spowodowa uszkodzenie urz dzenia.

2. Zalecenia dotycz ce obs ugi tego urz dzenia
Nie nale y naciska ani wywiera si y na wy wietlacz LCD, ani u ywa urz dzenia do uderzania nim w inne
przedmioty, gdy spowoduje to p kni cie i uszkodzenie wy wietlacza LCD oraz wyciek cieczy krystalicznej.
Dostanie si cieczy krystalicznej do oczu grozi o lepni ciem. Przemy oczy (nie trze ich) i uda si natychmiast do
lekarza.
Nie rozbiera ani nie przerabia tego urz dzenia, gdy mo e to spowodowa usterki elektryczne oraz uszkodzenie
urz dzenia.
Nie naciska przycisków szpilk , ko cówk d ugopisu/ o ówka ani innymi ostro zako czonymi przedmiotami, gdy
spowoduje to uszkodzenie lub wadliwe dzia anie urz dzenia.
Trzyma ma e metalowe przedmioty, takie jak pluskiewka kre larska, z dala od g nika.
Poniewa g nik ma w ciwo ci magnetyczne podczas dzia ania, b dzie przyci ga ma e metalowe przedmioty, które
mog spowodowa uszkodzenie g nika lub obra enia cia a.
Nie kierowa ko cówki obiektywu w stron silnego ród a wiat a, np. w stron s ca, gdy mo e to spowodowa
uszkodzenie przetwornika obrazu.
Nie naciska ko cówki obiektywu z du si , gdy mo e to spowodowa uszkodzenie urz dzenia lub obra enia cia a.

3. Zalecenia dotycz ce obs ugi adowarki
Urz dzenie mo na adowa za pomoc adowarki lub za po rednictwem przewodu USB pod czonego do komputera.
adowark nale y pod czy do sieci o odpowiednim napi ciu, gdy w przeciwnym razie mo e doj do uszkodzenia
wideodomofonu i adowarki.
Nie wolno zwiera zacisków adowarki, gdy grozi to pora eniem pr dem elektrycznym oraz spaleniem lub
uszkodzeniem adowarki.
www.sterr.pl
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Nie u ywa adowarki z uszkodzonym przewodem zasilaj cym, gdy spowoduje to po ar lub pora enie pr dem
elektrycznym.
Bez zw oki usuwa kurz gromadz cy si w gnie dzie sieciowym.
Nie umieszcza zbiorników s
cych do gromadzenia wody przy adowarce, aby nie dopu ci do przegrzania lub
uszkodzenia adowarki w wyniku rozpryskiwania si wody.
W przypadku kontaktu adowarki z wod lub innymi cieczami natychmiast od czy zasilanie, aby nie dopu ci do
przegrzania, pora enia pr dem elektrycznym lub uszkodzenia adowarki.
Nie rozbiera ani nie przerabia tego urz dzenia, gdy mo e to spowodowa usterki elektryczne oraz uszkodzenie
urz dzenia.
Nie u ywa adowarki w miejscach o wysokiej wilgotno ci, takich jak azienka, gdy spowoduje to pora enie pr dem
elektrycznym, po ar lub uszkodzenie adowarki.
Nie dotyka adowarki, przewodów elektrycznych ani gniazda sieciowego mokrymi r koma, gdy mo e to
spowodowa pora enie pr dem elektrycznym.
Nie stawia ci kich przedmiotów na przewodzie elektrycznym ani nie naprawia przewodu elektrycznego, gdy
spowoduje to pora enie pr dem elektrycznym lub po ar.
Przed przyst pieniem do czyszczenia i konserwacji nale y najpierw wyj wtyczk z gniazda sieciowego.
Nale y trzyma za adowark , wyci gaj c wtyczk , poniewa ci gni cie za przewód elektryczny doprowadzi do
uszkodzenia przewodu elektrycznego, pora enia pr dem elektrycznym lub po aru.

4. Obs uga i konserwacja
Urz dzenie nale y trzyma w suchym rodowisku, gdy woda deszczowa, wilgo oraz ciecze mog zawiera sk adniki
mineralne powoduj ce korozje uk adów wewn trznych.
Nie nale y trzyma urz dzenia w miejscach o wysokiej temperaturze. Wysoka temperatura mo e skróci trwa
urz dze elektronicznych, spowodowa uszkodzenie akumulatora oraz odkszta cenie lub stopienie pewnych cz ci i
elementów plastikowych.
Nie nale y trzyma urz dzenia w miejscach o niskiej temperaturze. Po przeniesieniu urz dzenia z miejsca o niskiej
temperaturze do miejsca o normalnej temperaturze wewn trz urz dzenia mo e skropli si wilgo , co mo e
spowodowa uszkodzenie p ytki uk adu elektronicznego.
Nie podejmowa prób samodzielnego demonta u urz dzenia. Niew ciwe obchodzenie si z urz dzeniem przez
niefachowy personel mo e spowodowa uszkodzenie urz dzenia.
Nie rzuca , nie uderza ani nie potrz sa urz dzeniem, poniewa takie obchodzenie si z nim mo e uszkodzi p ytk
ówn wewn trz urz dzenia.
Je li dosz o do przypadkowego zamoczenia urz dzenia, nale y je wy czy , wyj akumulator i w czy z powrotem
po 24 godzinach po upewnieniu si , e jest ju ca kowicie suche.
Nie dotyka metalowymi przedmiotami (z wy czeniem specjalnych z czy adowarki i przewodu) z cza adowarki,
aby nie dopu ci do wyst pienia zwarcia.
Do czyszczenia obiektywu, do wietlacza podczerwieni i czujnika wiat a u ywa czystej, suchej mi kkiej ciereczki.
Ostrze enie: nieprawid owe obchodzenie si z urz dzeniem spowoduje uniewa nienie gwarancji!
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Informacje o produkcie
ciwo ci i zastosowanie:
1. Modny wygl d — europejskie wzornictwo, nowoczesny styl pasuj cy do wn trz o ró nym charakterze.
2. Niewidoczna antena — zastosowanie wbudowanej anteny zapewnia jej skuteczne zabezpieczenie.
3. Bardzo du y zasi g widzenia — bardzo szeroki k t widzenia.
4. Kolorowy wy wietlacz LCD o wysokiej rozdzielczo ci — zastosowanie 3,5-calowego wy wietlacza LCD TFT zapewnia
doskona jako obrazu.
5. Cyfrowa kamera o wysokiej rozdzielczo ci —zastosowanie cyfrowej kamery o 300 000 pikseli zapewnia ostry, ywy i
wyra ny obraz.
6. Du a pr dko transmisji i przetwarzania obrazu — szybko przetwarzania obrazu i jego transmisji wynosi 25 kl./s,
dzi ki czemu obraz jest wyra ny i p ynny.
7. Widzenie nocne w podczerwieni — w warunkach s abego o wietlenia zewn trznego z unifonu mo na w czy
widzenie nocne w podczerwieni, aby wyra nie wy wietla i rejestrowa obraz sprzed wej cia.
8. 12 sygna ów dzwonka — u ytkownik mo e wybra dowolny, wybrany dzwonek.
9. Wy wietlanie obrazu jednym przyciskiem — prosta i wygodna w u yciu funkcja; wy wietlanie obrazu sprzed wej cia
i wykonywanie zdj jednym naci ni ciem przycisku.
10. Automatyczne wykrywanie — automatyczne wykonywanie zdj cia po zbli eniu si osoby do drzwi.
11. Funkcja interkomu (dwukierunkowej komunikacji wewn trznej) — mo na wybra funkcj komunikacji
jednokierunkowej lub dwukierunkowej.
12. Bardzo d ugi czas gotowo ci — urz dzenie jest wyposa one w akumulatory litowo-jonowe o du ej pojemno ci,
dodatkowo zastosowano zaawansowan technologi oszcz dzania energii; w pe ni na adowane akumulatory
pozwalaj na dzia anie urz dzenia nawet do 40 dni.
13. Jednoczesna obs uga adowania i rejestracji — wyczerpanie akumulatora nie ma wp ywu na dzia anie urz dzenia.
14. Pami z automatycznym usuwaniem najstarszych elementów — pami
na 100 zdj z automatycznym
usuwaniem najstarszych.
15. Przewód USB do adowania — adowanie przez port USB.
16. Podstawka wielofunkcyjna — umo liwiaj ca pod czenie adowarki.
17. Funkcja rozbudowy o kolejne urz dzenia — obs uga maksymalnie dwóch kaset bramowych i trzech unifonów.
18. Du y zasi g transmisji — komunikacja na odleg
do 150 metrów na otwartej przestrzeni.
19. Zakres cz stotliwo ci — korzystanie z publicznego cyfrowego pasma ISM 2,4 GHz: 2402–2483,5 MHz.
20. Technika adaptacyjnego przeskakiwania mi dzy pasmami cz stotliwo ci — zastosowanie techniki AFH (Adaptive
Frequency Hopping Technique) zapewnia losowy wybór pasma cz stotliwo ci i automatyczn synchronizacj .
21. Urz dzenie wydaje sygna alarmowy, gdy jednostka zewn trzna zostanie wyj ta z os ony przeciwdeszczowej.
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Dane techniczne:
Kaseta bramowa
(jednostka
zewn trzna)

Unifon (jednostka
wewn trzna z
monitorem)

Zasilanie
Pobór pr du
Wymiary zewn trzne
Masa
Warunki rodowiskowe
Klasa wodoszczelno ci
Sposób monta u
Materia zewn trzny
Kamera
t widzenia
Widzenie nocne
Pasywny czujnik
podczerwieni (PIR)
Czas pracy
Czas gotowo ci
Czas adowania
Zasilanie zewn trzne
Zasilanie
Pobór pr du
Wymiary zewn trzne
Masa
Warunki rodowiskowe
Sposób monta u
Rozmiar wy wietlacza LCD
Tryb komunikacji
bezprzewodowej
Szybko przetwarzania
obrazu
Format obrazu
Czas pracy
Czas gotowo ci
Czas adowania
Zasilanie zewn trzne
Zasi g dzia ania

www.sterr.pl

Specjalny akumulator litowo-jonowy
BP-6M o pojemno ci 1100 mAh
400 mA
134 x 74 x 31 mm
122 g
Temperatura: od -15 do +50
IP55
Na cienny, na zewn trz
Tworzywo ABS i akcesoria
300 000 pikseli
Szeroki k t 120°
Do wietlacz z diodami podczerwieni
3 m, 100°
3 godz. ci ej pracy
300 godz.
3 godz.
5 V DC, 1 A
Specjalny akumulator litowo-jonowy
BP-6M o pojemno ci 1100 mAh
400mA
126 x 84 x 20mm
110g
Temperatura: od -0 do +40
Do postawienia na stole (urz dzenia
kieszonkowe)
Kolorowy wy wietlacz TFT 3,5"
2,4 GHz
25 kl./s
JPEG
4 godz. ci ej pracy
500 godz.
3 godz.
5 V DC, 1 A
Oko o 300 m na otwartej przestrzeni
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Schemat urz dzenia
Kaseta bramowa (jednostka zewn trzna)

Kamera
Do wietlacz podczerwieni
Czujnik PIR

cze
Reset

nik
Lampka LED
Dzwonek
Mikrofon

Pokrywa

akumulatora

Unifon (jednostka wewn trzna z monitorem)
Lampka adowania
A. W ./WY .
B. Prze cznik w .
trybu gotowo ci
C.
Otwarcie
furtki/bramy
USB

Przycisk
poziomu
no ci

Wy wietlacz

Lampka LED
W dó
W gor
Przycisk
podgl du obrazu

www.sterr.pl

Przycisk monitorowania
Przycisk fotografowania
Przycisk usuwania
Mikrofon

Ustawianie czasu
Ustawianie sygna u dzwonka
Ustawianie czasu wy czenia blokady
Ustawianie czujnika PIR
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Sto owa adowarka unifonu:

Opis przycisków:
A. Przyciski unifonu (7 przycisków):
1. (OK): dzia a jak przycisk odbierania wywo ania, ko czenia wywo ania oraz przycisk rozmowy.
2. (Strza ka w gór
UP): s y do nawigacji i zmiany warto ci ustawie .
3. (Strza ka w dó / przycisk podgl du
): s y do nawigacji i zmiany warto ci ustawie w przypadku d ugiego
naci ni cia; wy wietla podgl d w przypadku krótkiego naci ni cia.
4. (Przycisk monitorowania
): s y do w czania podgl du obrazu w trybie gotowo ci.
5. (Przycisk funkcyjny FUNC): przycisk wielofunkcyjny, dzia a jako przycisk wykonywania zdj cia
ustawiania dzwonka

, ustawiania czasu,

oraz usuwania.

6. Prze cznik w czania/wy czania zasilania
: s y do w czania/wy czania zasilania, do w czania wy wietlacza
przez krótkie naci ni cie w trybie gotowo ci oraz do otwierania furtki/bramy.
7. Przyciski poziomu g no ci (+/–)
B. Przyciski kasety bramowej
1. Przycisk dzwonka: w cza dzwonek i wykonuje zdj cie, gdy nikt nie odbiera.
2. Reset: uzgadnia kod komunikacji z unifonem.

Instrukcja monta u
Kaset bramow nale y zamontowa
bezpo rednio w stron s ca.

www.sterr.pl

na wysoko ci 1,4–1,7 m od pod

info@sterr.pl

a; nale y unika

kierowania kamery
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Procedura monta u

1. Wywier otwory zgodnie z wymiarami przedstawionymi na rysunku. Do wywierconych otworów w ko ki, przy
os on przeciwdeszczow kasety do ciany i przykr .
2. Pod cz przewód adowarki zgodnie ze schematem (zalecana wielko otworu do prze enia przewodów 16-30
mm). Je li przewód adowarki jest doprowadzony od wewn trz, prze przewód przez otwór. Je li przewód adowarki
jest doprowadzony z zewn trz, prze przewód przez doln cz
os ony przeciw deszczowej. Pod cz przewód.
3. Zamontuj akumulator litowo-jonowy (BP-6M do kasety bramowej. Kaseta uruchomi si automatycznie.
4. W
górn cz
kasety bramowej do os ony przeciwdeszczowej, jak pokazano na rysunku. Wci nij doln cz
kasety bramowej. Upewnij si , e kaseta wesz a na swoje miejsce i przykr j od do u wkr tem. Za os on wkr ta.
Schemat po cze kasety bramowej
Zasilanie otwierania
elektrozaczepu
12 V DC

cze kasety bramowej

Elektrozaczep
Elektrozaczep utrzymywany w stanie
zamkni cia po pod czeniu do zacisku 5
Elektrozaczep utrzymywany w stanie
otwarcia po pod czeniu do zacisku 4

adowarka 5 V DC
kasety bramowej
czarny

Przycisk r cznego otwierania zaczepu
Uwaga: po czenia wykonywane przez u ytkownika

czerwony

Zalecenia dotycz ce monta u
1. Przetwornik obrazu nie mo e by zas oni ty.
2. Nie kierowa kasety bramowej bezpo rednio w stron s ca.
3. Prawid owo pod czy przewody. Nieprawid owe pod czenie spowoduje wadliwe dzia anie urz dzenia.

www.sterr.pl
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Wk adanie akumulatora
1. Wysu równolegle pokryw akumulatora i zdejmij j .
2. W akumulator litowo-jonowy do komory akumulatora i ustaw na p asko. Zwró uwag na przedni i tyln stron
akumulatora.
3. Za pokryw akumulatora.

Przycisk Reset

Pokrywa akumulatora

Akumulator

Funkcje i obs uga urz dzenia
czanie kasety bramowej
Pod cz zasilanie zewn trzne, aby uruchomi urz dzenie. Je li jedynym ród em zasilania b dzie akumulator, g ówny
modu urz dzenia b dzie pracowa coraz gorzej i s abiej. Tryb czuwania jest trybem oszcz dzania energii. W tym trybie
czerwona lampka miga co cztery sekundy. Gdy akumulator jest wyczerpany, czerwona lampka miga co sekund , aby
przypomnie o jego na adowaniu.

czanie i wy czanie
akumulator do unifonu, naci nij przycisk w czania/ wy czania zasilania i przytrzymaj go przez oko o 3 s, aby
czy urz dzenie (lub oko o 1 s po uprzednim wy czeniu). Na ekranie zostanie wy wietlone logo i rozlegnie si
pojedynczy sygna d wi kowy. W cz tryb gotowo ci.
Wy wietlacz: obraz trybu gotowo ci, symbol poziomu sygna u, symbol zasilania, data i godzina.
W tym trybie ekran robi si ciemniejszy po kilku sekundach i przechodzi do trybu oszcz dzania energii. Czerwona
dioda LED miga co 4 s. Ekran pod wietli si po ponownym naci ni ciu przycisku.
Je li akumulator jest wyczerpany ( 1 kreska), czerwona dioda LED miga co sekund . Przypomina to o na adowaniu
akumulatora.
Aby wy czy urz dzenie pracuj ce w trybie gotowo ci, nale y nacisn przycisk w czania/ wy czania zasilania i
przytrzyma go przez oko o 3 s.
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Widzenie nocne
W trybie widzenia nocnego (lub w warunkach s abego o wietlenia) mo na w czy do wietlacz z lampami
podczerwieni kasety bramowej w celu wyra nego rozpoznawania obiektów lub osób znajduj cych si w odleg ci do
1,5 m (urz dzenie zapewnia najlepsz ostro w odleg ci 0,8 m). W przypadku zupe nych ciemno ci urz dzenie
wy wietla czarno-bia y obraz.
Uwaga: obiektyw z lamp podczerwieni nale y utrzymywa w czysto ci.

Menu ustawie
Aby wej do menu ustawie nale y po pod wietleniu ekranu nacisn i przytrzyma przycisk funkcyjny „FUNC”.
Nast pnie, kolejne naci ni cia przycisku „FUNC”, umo liwiaj wej cie do menu nast puj cych ustawie : „Time
Setting” [Ustawianie czasu]
„Ringing Se ng” [Ustawianie dzwonka]
„Lock Delay Se ng” [Ustawianie czasu
opó nienia w czenia blokady] „PIR Setting” [Ustawianie czujnika PIR].

Ustawianie daty i czasu (Date & Time Setting)
Przycisk „
” — s y do wyboru pola daty i czasu.
Przycisk „+/–” — zwi ksza lub zmniejsza warto .
Przycisk „OK” — zatwierdza ustawienia i wraca do trybu gotowo ci.

Ustawianie dzwonka (Ringing Setting)
Przycisk „
” — s y do wyboru danego dzwonka (12 dzwonków do wyboru).
Przycisk „
” — zwi ksza lub zmniejsza poziom g no ci (7 poziomów do wyboru).
Wyciszenie — d ugie naci ni cie przycisku „–”; zostanie wy wietlony symbol wyciszenia.
Przycisk „OK” — zatwierdza ustawienia i wraca do trybu gotowo ci.

Opó nienie w czenia blokady (Lock Delay Setting)
Przycisk „
” — s y do ustawienia czasu w zakresie od 1 do 6 s.
Przycisk „OK” — zatwierdza ustawienia i wraca do trybu gotowo ci.
Opis funkcji wy czania blokady
Naci ni cie przycisku w czania/ wy czania zasilania (tylko w trybie interkomu) wy cza blokad i wy wietla symbol
odblokowania na ekranie.

czanie/ wy czanie czujnika PIR (PIR: ON/OFF)
Przycisk „ ” lub „ ” — s y do wyboru opcji „ON” [W .] lub „OFF” [Wy .]. Ustawienie zostanie przes ane do
kamery kasety bramowej po naci ni ciu przycisku „OK” lub „FUNC”.
www.sterr.pl
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Opis funkcji czujnika PIR
Pasywny czujnik podczerwieni (PIR) wykrywa osoby znajduj ce si z zasi gu wykrywania przed wej ciem, a sygna jest
wysy any do unifonu (jednostki wewn trznej) w celu w czenia ekranu i automatycznego wykonania zdj cia.
Nast pnie kamera kasety bramowej i monitor unifonu mog przej do trybu gotowo ci.
Po pod wietleniu ekranu nale y nacisn przycisk „OK”, aby wybra tryb interkomu (rozmowy).
W przypadku konfiguracji obejmuj cej jedn kamer (kaset bramow ) i trzy unifony, funkcj czujnika PIR mo na
czy lub wy czy z ka dego unifonu. Po w czeniu funkcji czujnika PIR na górze ekranu b dzie wy wietlany
czerwony symbol czujnika PIR.
Stan czujnika PIR na dwóch pozosta ych unifonach zostanie zsynchronizowany podczas komunikacji z kaset bramow .
Po wykryciu osoby przez czujnik PIR tylko jeden unifon mo e zosta aktywowany i wykona zdj cie.
Po dopasowaniu kodu czujnik PIR zostanie wy czony.

Funkcja dzwonka kasety bramowej (wywo ywanie unifonu)
Po pod wietleniu ekranu
W celu wywo ania unifonu nale y nacisn przycisk dzwonka w trybie gotowo ci. W czy si pod wietlenie kasty
bramowej i zostanie wyemitowany podwójny sygna d wi kowy. Na ekranie unifonu zostanie wy wietlony obraz i
czy si sygna dzwonka (maks. przez 30 s). Je li nie ma odpowiedzi ze strony unifonu, kaseta bramowa przestaje
dzwoni , umo liwiaj c ponowne wywo anie unifonu.
Interkom (rozmowa): naci nij przycisk „OK” na unifonie — zostanie wy czony sygna dzwonka, a unifon przejdzie do
trybu interkomu. Czas po czenia wynosi maks. 90 s.
Zdj cie: w stanie po naci ni ciu przycisku „OK” — naci nij przycisk funkcyjny „FUNC” i przycisk fotografowania
— jedno naci ni cie przycisku wykonuje jedno zdj cie.
Wyj cie: w stanie po naci ni ciu przycisku „OK” — naci nij przycisk „OK” (w trybie monitorowania obrazu sprzed
wej cia) — naci nij opcj „Exit” [Wyj cie], a unifon przejdzie do stanu gotowo ci i zostanie wyemitowany pojedynczy
sygna d wi kowy.
Automatyczne zdj cie: je li nikt nie odpowiada na wywo anie w ci gu 5 sekund, unifon zaczyna automatycznie robi
zdj cia.

Wywo ywanie kasety bramowej z unifonu (monitorowanie obrazu sprzed
wej cia)
W trybie gotowo ci nacisn przycisk monitorowania
na unifonie, aby rozpocz monitorowanie. Je li kaseta
bramowa odbierze sygna w ci gu 5 s, zostanie nawi zane po czenie z kaset bramow , a unifon przejdzie w tryb
normalnego monitorowania i b dzie wy wietla obraz wraz z d wi kiem sprzed wej cia. W trakcie monitorowania do
kasety bramowej nie b dzie przekazywany g os z unifonu. Je li unifon nie odbierze sygna u w ci gu 5 s, automatycznie
przejdzie z powrotem do trybu gotowo ci.
Interkom: w trybie monitorowania g os z unifonu nie jest przekazywany do kasety bramowej — naci nij przycisk
„OK”, aby w czy komunikacj dwukierunkow — czas po czenia wynosi 90 s.
Zdj cie: w trybie monitorowania — naci nij przycisk fotografowania
przycisku funkcyjnego „FUNC” — jedno
naci ni cie przycisku wykonuje jedno zdj cie.
www.sterr.pl
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Zako czenie 1: w trybie monitorowania — naci nij przycisk monitorowania
— monitorowanie zostanie
zako czone, a urz dzenie wróci do trybu gotowo ci.
Zako czenie 2: w trybie interkomu — naci nij przycisk monitorowania — monitorowanie zostanie zako czone, a
urz dzenie wróci do trybu gotowo ci.

Regulacja ekspozycji
Regulacja ekspozycji: w warunkach bardzo s abej widoczno ci obraz mo e by niewyra ny z powodu ma ej jasno ci.
Jednak istnieje mo liwo regulacji jasno ci. Dost pnych jest 9 poziomów ustawienia jasno ci.
W trybie komunikacji — naci nij d ugo przyciski „
”, aby wyregulowa poziom ekspozycji — jedno naci ni cie
przycisku zmienia poziom o jeden stopie .

Podgl d i usuwanie zdj
Po pod wietleniu ekranu
Podgl d: naci nij d ugo przycisk podgl du „ /
” — zostan wy wietlone najnowsze zdj cia; zdj cia s
posortowane wed ug czasu, najnowsze zdj cie jest na górze listy.
Nawigacja: naci nij przycisk „ UP”, aby przej do poprzedniego zdj cia — naci nij przycisk „ ”, aby przej do
nast pnego zdj cia.
Usuwanie: wybierz opcj „Delete” [Usu ] za pomoc przycisku „FUNC” — naci nij przycisk „ ”lub „ ”, aby wybra
opcj „Yes” [Tak] lub „No” [Nie] — naci nij przycisk „OK”, aby potwierdzi .
Wyj cie: naci nij przycisk „OK”, aby wyj z podgl du zdj .

Ustawianie kodu dopasowania
Naci nij przycisk „Reset” na kasecie bramowej.
W tym samym czasie unifon jest w trybie wy czenia — naci nij i przytrzymaj przycisk zasilania — na ekranie zostanie
wy wietlony ekran powitalny — natychmiast naci nij szybko par razy przycisk zasilania — zostanie wy wietlony napis
„Pairing” [Parowanie].
Je li na unifonie pojawi si obraz, kod zosta dopasowany pomy lnie. W przeciwnym razie powtórz procedur
dopasowania kodu.
Po zako czeniu ustawiania kodu dopasowania dla pozosta ych unifonów (w przypadku konfiguracji z 2 lub 3
unifonami), naci nij jeszcze raz przycisk dzwonka na kasecie bramowej. Je li wszystkie unifony pod wietlaj si
jednocze nie, kody dopasowania s ustawione prawid owo.
Uwaga: kaseta bramowa mo e wspó pracowa z maks. 3 unifonami. Ustawienie 4 kodu dopasowania spowoduje
skasowanie trzech dotychczasowych kodów.
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Akumulator i adowanie
Nale y sprawdzi dzia anie akumulatora. Nowy akumulator nale y ca kowicie na adowa .
Gdy poziom na adowania akumulatora kasety bramowej jest niski, b dzie miga lampka kasety. Przypomina to o
na adowaniu akumulatora.
Akumulator kasety bramowej mo na wymieni lub na adowa przez port USB. Czerwona lampka b dzie wieci
ci gle.
Gdy poziom na adowania akumulatora unifonu jest niski ( 1 kreska), czerwona lampka b dzie miga co sekund . W
takim przypadku nale y natychmiast na adowa akumulator.
Unifon mo na adowa w podstawce sto owej lub przez port USB. Zielona lampka b dzie wieci ci gle.
Mo liwa jest równoczesna praca urz dzenia i jego adowanie. Po ca kowitym na adowaniu akumulatora adowanie
ko czy si automatycznie.
Typ akumulatora: wysokiej jako ci akumulator litowo-jonowy. W razie potrzeby wymiany akumulatora nale y
wybra model BP-6M.
Zalecenia dotycz ce adowania i akumulatorów znajduj si w cz ci „Ostrze enia dotycz ce bezpiecze stwa oraz
zalecenia”.
Uwaga: W przypadku niskiego poziomu na adowania funkcje wy wietlania obrazu i fotografowania mog dzia
nieprawid owo.

Konfiguracja
Instrukcja
Kaseta bramowa (jednostka zewn trzna)
Unifon (jednostka wewn trzna z monitorem)
Sto owa podstawka unifonu
adowarka (5 V DC)
Akumulator litowo-jonowy (BP-6M)
Wkr t M4

1 szt.
1 szt.
1-3 szt.
1 szt.
1 szt.
2-4 szt.
1 szt.

wiadczenie
To urz dzenie obs uguje maksymalnie 1 kaset bramow (jednostk zewn trzn ) i 3 unifony (jednostki wewn trzne z
monitorami). Zestaw wideodomofonowy ma fabrycznie ustawiony kod dopasowania i mo e zosta od razu
uruchomiony.
Je li potrzebnych jest wi cej kaset bramowych lub unifonów, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem.
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Typowe problemy i ich rozwi zywanie
Problem
Urz dzenie nie w cza si .

Akumulator nie aduje si .

Kaseta bramowa nie wywo uje ani
nie czy si z unifonem.
Obraz jest niewyra ny lub miga.

Brak sygna u na unifonie.

Sygna alarmu.

Przyczyny
Nie naci ni to przycisku zasilania.
Nie w ono akumulatora litowojonowego.
Niski poziom na adowania
akumulatora.
Brak pod czenia do zasilacza po
wyczerpaniu akumulatora.
cze zasilacza nieprawid owo
pod czone do z cza adowania
urz dzenia.
Zasilacz nie jest pod czony do sieci
110–240 V.
Nieprawid owy kod dopasowania.
Unifon jest umieszczony blisko
telewizora, kuchenki mikrofalowej,
wietlówki lub telefonu
komórkowego, które emituj
zak ócaj ce fale elektromagnetyczne.
Kaseta bramowa nie jest pod czona
do zasilania.
Odleg
mi dzy kaset bramow i
unifonem jest zbyt du a.
Zak ócenia wywo ywane przez
zewn trzne pole magnetyczne.
Jednostka zewn trzna zosta a wyj ta
z os ony przeciwdeszczowej.

Rozwi zania
Naci nij przycisk zasilania.
akumulator litowo-jonowy.
Na aduj akumulator litowo-jonowy.
Pod cz zasilacz.
Pod cz prawid owo.
Pod cz zasilacz do gniazda
sieciowego.
Skasuj kod i z powrotem ustaw kod
dopasowania.
Trzymaj unifon z dala od róde
zak óce .

Pod cz zasilanie.
Zmniejsz odleg

.

Trzymaj unifon z dala od róde pola
magnetycznego.
Nale y z powrotem prawid owo
zamontowa jednostk zewn trzn w
os onie przeciwdeszczowej.

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. U ytkownik jest zobowi zany do oddania go w
punkcie odbioru zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego.

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