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SVD70
Wideodomofon Bezprzewodowy
Bezprzewodowy wideodomofon SVD70, dzia aj cy w pa mie 2,4 GHz, to inteligentne urz dzenie do
ytku domowego, cz ce funkcje dzwonka do drzwi, wykonywania zdj , rejestracji wideo,
interkomu, monitoringu i otwierania drzwi. Jego szczególna cecha to wykrywanie obecno ci cia a
ludzkiego – gdy go znajdzie si w zakresie wykrywania, unifon zostanie w czony, prezentuj c obraz
z zewn trz, a zdj cie zostanie wykonane automatycznie. Dzi ki temu, u ytkownik mo e dowiedzie
si , kto go odwiedzi podczas nieobecno ci. Ten model jest gwarancj domowego bezpiecze stwa.
Produkt jest atwy w instalacji i prosty w u yciu. Zosta zaprojektowany specjalnie dla w cicieli
domów – umo liwia wspó prac dwóch kaset bramowych i trzech unifonów. Unifony mog
komunikowa si ze sob na odleg
do 300 metrów w przestrzeni otwartej.
Zastosowanie najnowszych, energooszcz dnych rozwi za , stabilna praca i atrakcyjny wygl d
sprawiaj , e jest to idealny wybór dla osób poszukuj cych inteligentnych urz dze o wysokiej jako ci.

*Najnowsza wersja instrukcji, do pobrania na stronie www.sterr.pl
w w w. s t e r r . p l
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Wst p
Dzi kujemy za wybranie naszego bezprzewodowego wideodomofonu. Prosz uwa nie przeczyta
niniejsz Instrukcj , aby w pe ni pozna jego zastosowania, przydatne funkcje i prost obs ug . Przed
rozpocz ciem u ytkowania produktu prosz uwa nie przeczyta poni sze Wskazówki, aby zapewni
bezpieczne i prawid owe dzia anie produktu.
Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania co pewien czas zmian w niniejszej instrukcji, bez
uprzedniego zawiadomienia.

Ostrze enia i wskazówki dotycz ce bezpiecze stwa
Wskazówki
Nie nale y stawia produktu na nierównym lub niestabilnym stole, aby nie dopu ci do
usterek lub uszkodze w wyniku upadku.
Do produktu nale y u ywa wy cznie akumulatorków i adowarki zaprojektowanej przez
Spó . Stosowanie innych produktów mo e by przyczyn wycieków, przegrzania,
rozsadzenia lub zapalenia akumulatorka.
Nie wolno uderza bezprzewodowego wideodomofonu, potrz sa nim, ani rzuca , poniewa
mo e to spowodowa jego uszkodzenie lub zapalenie.
Nie wolno wk ada akumulatorka, adowarki, ani bezprzewodowego wideodomofonu do
kuchenki mikrofalowej b
szybkowara, poniewa grozi to uszkodzeniem i zapaleniem
uk adu elektrycznego oraz innymi niepo danymi skutkami.
Nie wolno u ywa produktu w pomieszczeniu, w którym znajduje si gaz atwopalny lub
wybuchowy, poniewa grozi to uszkodzeniem produktu i po arem.
Nie wolno umieszcza produktu w miejscach, w których wyst puje wysoka temperatura,
du a wilgotno lub du e zapylenie, poniewa grozi to uszkodzeniem produktu.
Wskazówki dotycz ce u ytkowania produktu
Nie wolno naciska na ekran LCD, ani uderza nim innych przedmiotów. Mo e to
spowodowa p kni cie i uszkodzenie panelu LCD i wyciek cieczy krystalicznej. Kontakt cieczy
krystalicznej z oczami grozi utrat wzroku. Nale y przemy oczy (uwa , aby nie wciera
cieczy w oczy) i bezzw ocznie uzyska pomoc lekarza
Nie wolno rozbiera , ani przerabia produktu. Grozi to uszkodzeniem, niekontrolowanym
up ywem pr du i usterk elektryczn .
Nie nale y naciska klawiszy za pomoc szpilki, ko cówki pióra/ o ówka ani innych ostro
zako czonych przedmiotów, poniewa grozi to uszkodzeniem lub nieprawid owym
dzia aniem.
Ma e metalowe przedmioty, takie jak pineski nale y trzyma z dala od g nika. Poniewa
dzia aj cy g nik wytwarza pole magnetyczne, b dzie przyci ga takie ma e metalowe
przedmioty, co mo e spowodowa uszkodzenie cia a lub g nika.
Nie nale y kierowa obiektywu w stron silnego ród a wiat a, takiego jak s ce, poniewa
mo e to spowodowa uszkodzenie czujnika obrazu.
Nie wolno naciska na zako czenie obiektywu, gdy grozi to urazem lub uszkodzeniem
urz dzenia.
w w w. s t e r r . p l
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Wskazówki dotycz ce obs ugi adowarki
Urz dzenie mo na adowa za pomoc adowarki lub kabla USB pod czonego do komputera.
Nale y korzysta z odpowiedniej sieci zasilaj cej; u ycie napi cia innego ni przewidziane
mo e spowodowa rozsadzenie, zapalenie lub uszkodzenie wideodomofonu i adowarki.
Nie wolno dopuszcza do zwarcia adowarki. Grozi to pora eniem pr dem elektrycznym,
powstawaniem dymu i uszkodzeniem adowarki.
Nie wolno u ywa adowarki, gdy uszkodzony jest przewód sieciowy, gdy grozi to po arem i
pora eniem pr dem elektrycznym.
W przypadku zakurzenia gniazdka sieciowego, nale y je bezzw ocznie wyczy ci .
Nie wolno stawia naczynia z wod obok adowarki, aby nie dopu ci do przegrzania,
rozsadzenia i uszkodzenia adowarki, w wyniku kontaktu z rozlan wod .
Je li adowarka wejdzie w kontakt z wod lub innymi p ynami, nale y natychmiast od czy j
od zasilania, aby zapobiec przegrzaniu, zapaleniu i uszkodzeniu adowarki oraz pora eniu
pr dem elektrycznym.
Nie wolno rozbiera , ani przerabia adowarki, gdy grozi to uszkodzeniem cia a, pora eniem
pr dem elektrycznym, po arem i uszkodzeniem adowarki.
Nie wolno u ywa adowarki w miejscach, w których wyst puje du a wilgotno , takich jak
azienka, gdy grozi to pora eniem pr dem elektrycznym, po arem i uszkodzeniem
adowarki.
Nie wolno dotyka adowarki, przewodu elektrycznego, ani gniazdka zasilaj cego mokrymi
kami, gdy grozi to pora eniem pr dem elektrycznym.
Nie wolno stawia ci kich przedmiotów na przewodzie elektrycznym, ani wymienia
przewodu elektrycznego, gdy grozi to pora eniem pr dem elektrycznym i po arem.
Przed czyszczeniem i konserwacj nale y wyj wtyczk z gniazdka.
Wyci gaj c wtyczk nale y chwyta za adowark , poniewa ci gni cie za przewód
elektryczny mo e spowodowa uszkodzenie przewodu, pora enie pr dem elektrycznym
i po ar.
Obs uga i konserwacja
Produkt musi by utrzymywany w stanie suchym, poniewa woda deszczowa, wilgo ,
wilgotno i p yny mog zawiera substancje mineralne powoduj ce uszkodzenia uk adów
elektronicznych.
Nie wolno umieszcza tego produktu w miejscach o wysokiej temperaturze. Wysoka
temperatura mo e skróci okres u ytkowania urz dzenia elektronicznego, uszkodzi bateri
i spowodowa zniekszta cenie lub stopienie niektórych cz ci i komponentów z tworzyw
sztucznych.
Nie wolno umieszcza produktu w miejscach o niskiej temperaturze. Przeniesienie z miejsca
o niskiej temperaturze do miejsca o normalnej temperaturze mo e spowodowa powstanie
wilgoci wewn trz urz dzenia, co z kolei mo e uszkodzi p ytk drukowan .
Nie nale y próbowa rozbiera produktu. Nieprawid owe czynno ci, wykonywane przez
niewykwalifikowane osoby mog spowodowa uszkodzenie urz dzenia.
Nie wolno rzuca urz dzenia, uderza go, ani potrz sa nim, uci liwe warunki pracy mog
spowodowa uszkodzenie p yty g ównej wewn trz urz dzenia.
w w w. s t e r r . p l
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Je li produkt zostanie przypadkowo zamoczony, nale y go wy czy , wyj akumulatorek
i ponownie uruchomi urz dzenie po sprawdzeniu, czy ca kowicie wysch o po 24 godzinach.
Nie nale y dopuszcza do kontaktu elementów metalowych (za wyj tkiem specjalnie
przygotowanych z czy adowarki i kabla danych) do kontaktu ze z czami adowarki, aby nie
dopu ci do zwarcia.
Obiektyw, lamp wiec
w podczerwieni oraz czujnik wiat a nale y czy ci za pomoc
czystej i suchej, mi kkiej ciereczki.
Ostrze enie: u ytkowanie w niew ciwy sposób spowoduje uniewa nienie gwarancji!

Przegl d produktu
Cechy i zastosowanie:
1. Modny, zgodny z europejskim stylem wygl d, sprawiaj cy wra enie nowoczesno ci
i zaawansowanej technologii, pasuje do ró nych stylów urz dzenia wn trz.
2. Ukryta antena – wykorzystanie wbudowanej anteny zapewnia jej skuteczn ochron .
3. Niezwykle rozleg e pole widzenia – widoczno pod bardzo szerokim k tem.
4. Kolorowy ekran LCD o wysokiej rozdzielczo ci – typowy 7-calowy, cyfrowy ekran TFT LCD
zapewniaj cy wyj tkowo wyra ny obraz.
5. Kamera cyfrowa o wysokiej rozdzielczo ci – 300 000 pikseli gwarantuje ywy i wyra ny odbiór.
6.
wietlenie nocne za pomoc podczerwieni – w warunkach niedostatecznej ilo ci wiat a na
zewn trz unifon mo e w czy o wietlenie za pomoc podczerwieni, w celu wy wietlania
i rejestracji wyra nego obrazu.
7. Automatyczne wykrywanie – urz dzenie wykonuje zdj cie, gdy go podchodzi do drzwi.
8. Wy wietlanie za pomoc jednego przycisku – prosta i wygodna obs uga. Podgl d sytuacji na
zewn trz, wykonywanie zdj i rejestracja wideo w trybie r cznym lub automatycznym za
pomoc naci ni cia jednego przycisku.
9. Funkcja interkomu – mo na wybra komunikacj jednokierunkow lub dwukierunkow .
10. Obs uga kart microSD o wi kszej pojemno ci – do 4 GB, zdj / wideo mo e by zapisane na
karcie pami ci microSD.
11. Bardzo d ugie dzia anie w trybie gotowo ci – zastosowanie akumulatorków litowych o wysokiej
pojemno ci oraz inteligentnego zarz dzania zu yciem energii powoduje, e w pe ni na adowane
akumulatorki umo liwiaj do 40 dni pracy.
12. Funkcja adowania i rejestracji – nie trzeba si obawia , e dzia anie zostanie przerwane ze
wzgl du na brak wystarczaj cej ilo ci energii.
13. Automatyczne, cykliczne wykorzystywanie pami ci – chroni przed sytuacjami, w których
rejestracja obrazu w czasie rzeczywistym by aby niemo liwa ze wzgl du na brak miejsca na
karcie pami ci.
14. Kabel USB do transmisji danych i adowania – adowanie, pobieranie i wysy anie materia ów
audiowizualnych za pomoc interfejsu USB.
15. Uchwyt wielofunkcyjny – do zawieszenia na cianie lub postawienia na stole.
16. Rozszerzona wspó praca kilku urz dze – obs uga maksymalnie dwóch kaset bramowych i trzech
unifonów.
17. Transmisja na du e odleg ci – zasi g po czenia do 300 metrów w otwartej przestrzeni.
w w w. s t e r r . p l
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18. Zakres cz stotliwo ci – zastosowano dost pne publicznie pasmo ISM 2,4 GHz (2402~2483,5
MHz).
19. Technika adaptacyjnego prze czania cz stotliwo ci (AFH – Adaptive Frequency Hopping
Technique) s y do losowej zmiany cz stotliwo ci komunikacji i automatycznej synchronizacji.
Parametry pracy:
Zasilanie
Zu ycie energii
Wymiary zewn trzne
Waga
Warunki otoczenia
Klasa wodoodporno ci
Rozmieszczenie
Kaseta
bramowa Materia powierzchni
zewn trznej
Kamera
t widzenia
Tryb o wietlenia nocnego
Czas pracy
Czas czuwania
Czas adowania

Unifon

Zasilanie
Zu ycie energii
Wymiary zewn trzne
Waga
Warunki otoczenia
Rozmieszczenie
Rozmiary LCD
Rozdzielczo ekranu:
Tryb komunikacji
bezprzewodowej
Odleg
mi dzy urz dzeniami

9~16 VDC/AC oraz akumulatorek litowy BP-6M
(1100 mAh)
400 mA
134 x 74 x 31 mm
138 g
Temperatura: -20°C ~ +50°C
IP55
Mocowanie na cianie zewn trznej
ABS i elementy metalowe
300 000 pikseli
Obiektyw szerokok tny 120°
2 lampy wiec ce w podczerwieni
3 godziny ci ej pracy
300 godzin
3 godziny
DC 9V 2A
400 mA
150 x 200 x 25mm
387g
Temperatura: -0°C ~ +40°C
Zawieszony na cianie lub postawiony na stole
Kolorowy wy wietlacz TFT o przek tnej 7”
640x480
2,4 GHz
Do 300 m w przestrzeni otwartej

Schemat produktu
w w w. s t e r r . p l
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Kaseta bramowa:

Kamera
Dioda podczerwona
Czujnik ruchu

cze
Reset

nik
Dioda LED

Pokrywa baterii

Przycisk dzwonka (wywo anie)
Mikrofon

Unifon:
microSD

Mikrofon

Jasno
Ekran o przek tnej 7 cali

Kolor

Ekran LCD

no
USB
Zasilanie pr dem

Dioda LED

sta ym 9V

G

nik

WYJ CIE MENU W ./WY .

Zdj cie

Widok Otwieranie

W dó

W prawo

OK

Wideo
W gór

Opis klawiszy:
A. Przyciski unifonu (6 przycisków):
1. Przycisk „OK”
----W / WY .
----Rozmowa
----przycisk potwierdzenia w MENU
2. Przycisk „ W GÓR /
Wideo”:
----klawisz opcji w MENU,
----przycisk wideo przy prowadzeniu rozmowy lub monitorowaniu,
----przycisk wideo przy wywo ywaniu dodatkowego unifonu,
Zdj cie”:
3. Przycisk „ W DÓ /
----klawisz opcji w MENU,
w w w. s t e r r . p l
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----przycisk wykonywania zdj cia przy prowadzeniu rozmowy lub monitorowaniu,
----przycisk wej cia do regulacji ekspozycji,
----przycisk wideo przy wywo ywaniu dodatkowego unifonu,
4. Przycisk „WYJ CIE /
monitorowanie”:
----dzia a jako przycisk monitorowania w trybie oczekiwania,
----jako przycisk wyj cia w MENU,
5. Przycisk „MENU /
otwieranie”:
----dzia a jako przycisk otwarcia przy komunikacji z kaset bramow ,
----dzia a jako przycisk ruchu w prawo w MENU.
6. „Jasno / kolor/ g no ”:
----Zwi kszanie i zmniejszanie w celu regulacji.
B. Przyciski na kasecie bramowej
1. Przycisk dzwonka „Dzwonek”: powoduje w czenie dzwonka i uruchomienie rejestracji wideo po
naci ni ciu.
2. Reset: kasowanie kodu komunikacji

Podr cznik instalacji
Kaset bramow nale y zamontowa na wysoko ci 1,4-1,7 m od pod
skierowana bezpo rednio w stron s ca.

w w w. s t e r r . p l
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Procedura monta u

1. Wywier otwory zgodnie z wymiarami, w
do nich gumowe ko ki rozporowe, a nast pnie
przymocuj rubami os on przeciwdeszczow do ciany.
2. Pod cz przewód zasilaj cy zgodnie ze schematem okablowania (zaleca si , aby otwór przez
który przechodzi przewód mia 16-30 mm), je li przewód zasilaj cy jest doprowadzony od
wewn trz, prze go przez otwór, je li jest doprowadzony z zewn trz, poprowad go przez doln
ciank os ony przeciwdeszczowej i pod cz zasilanie.
3.
akumulator litowo-jonowy (BP-6M) do kasety bramowej. Kaseta uruchomi si
automatycznie.
4.
górn cz
kasety bramowej do os ony przeciwdeszczowej os ony przeciwdeszczowej, jak
pokazano na rysunku. Wci nij doln cz
kasety bramowej. Sprawd czy kaseta wesz a na swoje
miejsce i przykr j od do u wkr tem, a nast pnie za os on wkr tu.
Schemat po cze kasety bramowej

Pr d sta y do
otwierania zamka 12 V

cze przewodów kasety bramowej

Elektrozamek

Elektrozamek pozostaje zamkni ty przy po czeniu „5”
Elektrozamek pozostaje otwarty przy po czeniu „4”

Uwaga: dostarczane przez u ytkowników.

czarny

9-16 V pr. zm.
lub adowarka 9 V pr. sta y
do kasety bramowej

czerwony

Ustawienia otwierania
1. Naci nij i przytrzymaj przycisk dzwonka do drzwi, a wska nik mignie jeden raz (oko o 9 sekund,
z d wi kiem „Biip”) i zwolnij przycisk – czas otwierania zostanie ustawiony na 1,8 sekundy
(Domy lne ustawienie otwierania).
w w w. s t e r r . p l
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2. Naci nij i przytrzymaj przycisk dzwonka do drzwi, a wska nik mignie dwukrotnie (oko o
3 sekundy d ej, z dwoma d wi kami „Biip”) i zwolnij przycisk – czas otwierania zostanie
ustawiony na 4 sekundy.
3. Naci nij i przytrzymaj przycisk dzwonka do drzwi, a wska nik mignie trzykrotnie (oko o
3 sekundy d ej, z trzema d wi kami „Biip”) i zwolnij przycisk – czas otwierania zostanie
ustawiony na 8 sekund.

Wskazówki dotycz ce monta u
1. Czujnik wiat oczu y kasety bramowej nie powinien by przes oni ty lub zablokowany przez inne
przedmioty.
2. Kaseta bramowa nie powinna by wystawiona na bezpo rednie dzia anie promieni s onecznych.
3. Nie nale y nakleja etykiety na g niku, gdy wp ynie to na d wi k dzwonka.
4. Nale y prawid owo zainstalowa lini po czeniow , gdy w przeciwnym domofon mo e nie
dzia .

Monta w uchwycie ciennym

Monta w podstawce sto owej

w w w. s t e r r . p l
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Instalacja karty pami ci
1. Wprowad kart pami ci w sposób pokazany na rysunku, a us yszysz klikni cie.
2. Nieprawid owe w enie karty pami ci mo e uniemo liwi dzia anie urz dzenia, nale y pami ta
o sprawdzeniu kierunku wk adania karty.
3. Wyjmowanie karty pami ci – naciskaj kart pami ci, a us yszysz klikni cie, a karta pami ci
wysunie si .

Informacje o kartach pami ci
Ten produkt wykorzystuje karty pami ci microSD jako zewn trzne pami ci masowe. Brak karty
pami ci uniemo liwia korzystanie z zapisywania zdj i rejestrowania wideo.
W przypadku korzystania z w asnej karty pami ci:
Nale y u ywa kart klasy 4 lub wy szej.
Obs ugiwane s karty o pojemno ci do 4 GB.
To urz dzenie jest wyposa one w funkcj automatycznego cyklicznego od wie ania zapisu –
po wype nieniu karty pami ci oryginalny plik zostanie nadpisany.
Urz dzenie mo na pod czy do komputera za pomoc kabla USB. Mo na równie wyj kart
pami ci i pod czy ja do komputera za pomoc czytnika kart.
Uwaga: nie wolno wygina , wypycha , ani uderza karty pami ci, poniewa mo e to
spowodowa uszkodzenie zapisanych na niej materia ów audiowizualnych.

Funkcje i zastosowania
Uruchamianie kasety bramowej
Pod cz kaset do zasilania zewn trznego, aby j uruchomi . Je li ród em zasilania jest wy cznie
akumulator, g ówny procesor MCU jest uruchamiany co oko o sekund . Tryb u pienia oszcz dza
w w w. s t e r r . p l
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energi (z funkcji monitorowania i alarmu mo na korzysta przy obu sposobach zasilania). Je eli
zasilanie zewn trzne i akumulatorowe jest dost pne jednocze nie, urz dzenie dzia a tak, jakby by o
zasilane tylko z zewn trz. Gdy akumulatorek si roz aduje, zasilanie zewn trzne b dzie u yte do jego
automatycznego na adowania. Zielona dioda LED b dzie miga co sekund i powróci do
pierwotnego stanu po ca kowitym na adowaniu akumulatorka.

Uruchamianie unifonu
Pod cz ród o zasilania pr dem sta ym 9 V, naci nij i przytrzymaj przycisk „OK” przez oko o 3
sekundy, aby uruchomi urz dzenie (oko o 1 sekund po wy czeniu), na ekranie pojawi si logo i
zostanie odtworzony sygna „Biip”. Przej cie do trybu gotowo ci.
Wy wietlacz: obrazek w stanie gotowo ci, identyfikator urz dzenia, znak sygna u, znak
zasilania, godzina i data.
Czerwona dioda LED miga co 4 sekundy.
W tym trybie ekran zostanie wygaszony po kilku sekundach i przejdzie w tryb oszcz dzania
energii.
Je li w tym trybie zostanie zarejestrowane jakie wywo anie, czerwona dioda LED b dzie
miga co 1 sekund i przestanie miga po sprawdzeniu.
W trybie gotowo ci naci nij przycisk „OK” i przytrzymaj przez oko o 3 sekundy. Na ekranie
zostanie wy wietlony komunikat „Do widzenia”, zostanie odtworzony sygna „Biip”,
a urz dzenie zostanie wy czone.

Wywo anie unifonu przez kaset bramow
W trybie gotowo ci naci nij przycisk „Dzwonek do drzwi”, zapali si zielona dioda LED w kasecie
bramowej i zostanie odtworzony sygna „Du Du”. Na unifonie zapali si czerwona dioda LED, na
ekranie zostanie wy wietlony obraz i urz dzenie b dzie wydawa o sygna dzwonka przez maks. 30
sekund. W przypadku braku sygna u odpowiedzi od unifonu, kaseta bramowa przerwie po czenie i
mo liwe b dzie ponowne wywo anie.
Interkom: naci nij przycisk „OK” na unifonie - dzwonek zostanie wstrzymany, a urz dzenie
przejdzie w tryb interkomu, czerwona dioda LED unifonu zga nie, a zapali si zielona dioda
LED. Maksymalny czas pracy w trybie interkomu to 90 sekund.
Monitorowanie: naci nij przycisk monitorowania “
” na unifonie - zapali si czerwona
dioda LED, w tym trybie mo na monitorowa d wi k na zewn trz bez wiedzy go ci. (Mo na
prze cza interkom mi dzy trybem jedno- i dwukierunkowym, naciskaj c przycisk „
” i
„OK”. Czas dzia ania interkomu b dzie ponownie odliczany, do up yni cia 90 sekund.)
Otwieranie: w trybie „OK” stan w czony - naci nij przycisk otwierania „ ” - po udanym
otworzeniu zostanie wy wietlona ikona otwarcia.
Wykonywanie zdj cia: w trybie „OK” stan w czony naci nij przycisk „ ” wykonywania
zdj cia - jedno naci ni cie to jedno zdj cie; zdj cia b
zapisywane na karcie microSD.
w w w. s t e r r . p l
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naci nij przycisk rejestracji wideo „

rozpocznie si nagrywanie wideo - naci nij przycisk rejestracji wideo „

”

” ponownie, aby

zatrzyma rejestracj . Wideo b dzie zapisywane na karcie microSD.
Wyj cie: w trybie „OK” stan w czony naci nij przycisk „OK” (w trybie monitorowania naci nij „Wyj cie”) – urz dzenie przejdzie w tryb gotowo ci, wydaj c d wi k „Biip”.
Automatyczna rejestracja wideo: je li nikt nie odpowie na wywo anie w ci gu 5 sekund, unifon
rozpocznie automatyczn rejestracj wideo (Ustawienie domy lne to automatyczna rejestracja
wideo. Je li ustawiona jest r czna rejestracja wideo, po po czeniu, unifon b dzie rejestrowa
wideo po r cznym uruchomieniu) do zatrzymania lub do up ywu maksymalnego czasu
rejestracji.

Ogl danie obrazu z kamery na unifonie
W trybie gotowo ci naci nij przycisk „

” na unifonie, aby monitorowa po czenie. W tym trybie
zapala si czerwona dioda LED. Je li kaseta bramowa otrzyma sygna w ci gu 5 sekund, po czy si z
unifonem, unifon zostanie prze czony w normalny tryb monitorowania i pokazuje obraz oraz
odtwarza g os z zewn trz. G os nie jest odtwarzany w kasecie bramowej. Je li kaseta bramowa nie
otrzyma sygna u w ci gu 5 sekund, wy wietli komunikat „ ytkownik nie jest dost pny”,
automatycznie opu ci tryb wywo ywania unifonu i powróci do trybu gotowo ci.

Dwa zestawy kaset bramowych (pomy lnie po czone kodem):
Naci nij przycisk monitorowania
” na unifonie, aby przej do menu wyboru - naci nij przycisk
„ / ” aby wybra kod kaset bramowych - naci nij „OK”, aby przej do trybu monitorowania
wywo , zapali si czerwona dioda LED (Podczas wyboru naci nij „Wyj cie”, aby przej do trybu
gotowo ci).
Interkom: w trybie monitorowania zapala si czerwona dioda LED, jest mo liwa transmisja
osu z unifonu, ale nie z kasety bramowej - naci nij „OK”, aby w czy komunikacj
dwukierunkow , czerwona dioda LED zga nie naci nij przycisk monitorowania „
”
ponownie, aby powróci do trybu jednokierunkowej transmisji g osu. (Mo na wielokrotnie
prze cza mi dzy transmisj g osu w jednym lub w dwóch kierunkach). Czas dzia ania
interkomu wynosi 90 sekund, a jego odliczanie rozpoczyna si na nowo po zmianie typu
transmisji.
Otwieranie: w trybie „OK” stan w czony - naci nij przycisk otwierania „ ” - po udanym
otworzeniu zostanie wy wietlona ikona otwarcia.
Wykonywanie zdj : w trybie monitorowania naci nij przycisk wykonywania zdj „ ”
- jedno naci ni cie powoduje wykonanie jednego zdj cia. Zdj cia s zapisywane na karcie
microSD.
w w w. s t e r r . p l
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naci nij przycisk rejestracji wideo „

rozpocznie si nagrywanie wideo - naci nij przycisk rejestracji wideo „

” -

” ponownie, aby

zatrzyma rejestracj . Wideo b dzie zapisywane na karcie microSD.
Zako czenie: w trybie monitorowania - naci nij przycisk „WYJ CIE” monitorowanie
zostanie zako czone i nast pi powrót do trybu gotowo ci. (W trybie interkom naci nij przycisk
„OK”, aby zako czy po czenie.)
Uwaga: w trybie monitorowania czerwona dioda LED zapala si , w trybie interkomu czerwona
dioda LED ga nie.

Unifon wywo uje drugi unifon (interkom)
(Ta funkcja jest dost pna tylko wówczas, gdy u ytkownik korzysta z 2 lub wi cej unifonów.)
Je li w systemie s tylko dwa unifony, nale y w trybie gotowo ci nacisn przycisk „OK”, aby
wywo drugi unifon.
Je li w systemie s trzy unifony, nale y w trybie gotowo ci nale y nacisn przycisk ”, aby
wywo unifon o ni szym kodzie; nacisn
”, aby wywo unifon o wy szym kodzie;
Je li WYWO YWANY unifon nie odbierze sygna u w ci gu 4 sekund, WYWO UJ CY unifon
wy wietli komunikat „ ytkownik nie jest dost pny” i powróci do trybu gotowo ci z
wi kiem „Biip”.
Je li WYWO YWANY unifon odbierze sygna , oba unifony zaczn odtwarza muzyk i zapali si
na nich zielona dioda LED.
Je li WYWO YWANY unifon nie odpowie, unifony przejd do trybu gotowo ci po 30
sekundach.
Je eli u ytkownik WYWO YWANEGO unifonu odpowie naciskaj c przycisk „OK”, odtwarzanie
muzyki zostanie przerwane, czerwona dioda LED zga nie, zielone diody LED zapal si na obu
unifonach i oba unifony przejd w tryb interkomu. Komunikacja mo e trwa maksymalnie 90
sekund.
Unifon WYWO UJ CY dysponuje pocz tkow funkcj zako czenia po czenia.
Podczas komunikacji, je li zostanie naci ni ty przycisk „OK” na którymkolwiek urz dzeniu, oba
urz dzenia zako cz po czenie z d wi kiem „Biip” i przejd do trybu gotowo ci.

wietlenie nocne
Przy korzystaniu z funkcji o wietlenia nocnego, nawet w warunkach bardzo s abej widoczno ci,
kaseta bramowa mo e w czy o wietlenie w podczerwieni, co umo liwia wyra ne rozpoznawanie
przedmiotów i osób z odleg ci 1,5 metra (najlepsza ostro w przypadku tego produktu jest
uzyskiwana w odleg ci 0,8 metra). Poza tym w ca kowitej ciemno ci wy wietlany jest obraz
czarno-bia y.
Uwaga: Nale y utrzymywa w czysto ci soczewki lamp podczerwonych.

w w w. s t e r r . p l
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W trybie przekazywania obrazu.
Naciskaj przycisk „Jasno ”, aby ustawi jasno , ka de naci ni cie zmienia ustawienia o jeden
poziom.
Naciskaj przycisk „Kolor”, aby ustawi kolor, ka de naci ni cie zmienia ustawienia o jeden
poziom.
Naciskaj przycisk „
no ”, aby ustawi g no , ka de naci ni cie zmienia ustawienia o
jeden poziom.

Funkcja alarmu przy próbie sabota u
Alarm nast puje przy od czeniu kasety bramowej od jej os ony.
Unifony w cz alarm i b
wy wietla obraz po zg oszeniu alarmu przez kaset alarmow .
Dodatkowo unifony utworz plik z informacjami o alarmie. Unifony odtwarzaj alarm przez maks. 2
minuty.
Naci nij przycisk „OK”, aby zatrzyma alarm.
Uwaga: Kaseta bramowa b dzie mog a pracowa tylko po ponownym pod czeniu zasilania i
zainstalowaniu w obudowie.

Opis funkcji USB
W trybie oczekiwania, gdy karta microSD znajduje si w unifonie pod cz kabel USB. Na ekranie
pojawi si menu wyboru: „USB”, „ZASILANIE”
Po wybraniu opcji „ZASILANIE przez naciskanie „ / ”, kabel USB s y tylko do adowania, a
unifon dzia a normalnie.
Po wybraniu opcji „USB” przez naciskanie „ / ” po czenie unifonu i komputera umo liwia
odczytywanie plików za pomoc komputera.

Menu unifonu
W trybie gotowo ci naci nij „MENU”, aby przej do g ównego menu.
Wybierz podmenu naciskaj c „ / ” i „MENU”, naci nij przycisk „OK”, aby potwierdzi .
Uwaga: Powrót do poprzedniego menu nast puje przez naci ni cie przycisku „WYJ CIE” w
podmenu. Powrót do tryby gotowo ci przez naci ni cie przycisku „WYJ CIE” w menu g ównym.

Instrukcja parowania monitora z bramofonem:
1. wyj bateri i od czy zasilanie w bramofonie, monitor prosz zostawi w czony
2. wcisn i przytrzyma przycisk reset na bramofonie i w tym czasie w
bateri , po chwili b dzie
ycha dwa dzwi ki: "beep, beep" po sobie
3. urz dzenia powinny si sparowa
w w w. s t e r r . p l
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Wideo (Video)
cz menu wideo i u yj go.
W przypadku braku karty microSD, na ekranie zostanie wy wietlony komunikat „Brak karty
SD” i nast pi powrót do g ównego menu.
W przypadku obecno ci karty microSD, ale braku nagra wideo, na ekranie zostanie
wy wietlony komunikat „Brak pliku!” i nast pi powrót do g ównego menu.
Je li w unifonie znajduje si karta microSD i nagrania wideo, na ekranie b dzie wy wietlona
lista nagra wideo wed ug dat, z najnowszym plikiem na górze.
Wybierz polecenie do wykonania „Odtwórz”, „Usu ”, „Usu wszystkie” lub „Powrót”
naciskaj c „ / ” - naci nij „OK”, aby wykona polecenie.
W trybie Odtwarzania - naci nij „OK”, aby wstrzyma lub uruchomi odtwarzanie naci nij „WYJ CIE”, aby wyj .
Po u ytku wyj cie nast pi automatycznie. Mo na równie nacisn „WYJ CIE”, aby wróci do
ekranu odtwarzania wideo.

Zdj cia (Photo)
cz menu zdj cia i u yj go.
W przypadku braku karty microSD, na ekranie zostanie wy wietlony komunikat „Brak karty
SD” i nast pi powrót do g ównego menu.
W przypadku obecno ci karty microSD, ale braku zdj , na ekranie zostanie wy wietlony
komunikat „Brak pliku!” i nast pi powrót do g ównego menu.
Je li w unifonie znajduje si karta microSD i zdj cia, na ekranie b dzie wy wietlona lista zdj
wed ug dat, a najnowszym plikiem na górze.
Wybierz polecenie do wykonania „Zobacz”, „Ustaw jako t o”, „Usu ”, „Usu wszystkie” lub
„Powrót” naciskaj c „ / ” - naci nij „OK”, aby wykona polecenie.
W trybie przegl dania naci nij ”, aby zobaczy poprzednie zdj cie, naci nij ”, aby
zobaczy kolejne zdj cie.
Po u yciu, naci nij „WYJ CIE”, aby wróci do ekranu odtwarzania zdj .

Nagrania (Info)
Przejd do funkcji „Nagrania”, aby sprawdzi histori wywo .
Je li nie ma historii wywo , na ekranie zostanie wy wietlony komunikat „Brak nagra ”.
Wybierz polecenie do wykonania „Odtwórz” lub „Usu ”, naciskaj c „ / ” naci nij „OK”,
aby wykona polecenie.
w w w. s t e r r . p l
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W przypadku braku karty microSD wybór polecenia „Odtwórz” spowoduje wy wietlenie
komunikatu „Brak pliku wideo!” i powrót do menu Historii po cze .
W trybie Odtwarzania - naci nij „OK”, aby wstrzyma lub uruchomi odtwarzanie - naci nij
„WYJ CIE”, aby wyj .
W przypadku braku karty microSD wybór polecenia „Odtwórz” spowoduje wy wietlenie
komunikatu „Brak pliku wideo!” i powrót do menu historii po cze .
W trybie Odtwarzania - naci nij „OK”, aby wstrzyma lub uruchomi odtwarzanie - naci nij
„WYJ CIE”, aby wyj .
Po u yciu, naci nij „WYJ CIE”, aby wróci do menu historii po cze .
Uwaga: Po wy czeniu zasilania i zresetowaniu ca a historia po cze zostanie usuni ta.

Automatyczne wideo (Auto-vd)
Wybierz opcj „Aut-vd”, aby ustawi wideo.
Naci nij przycisk „ / ”
wybierz „Automatically records” lub „Manual recording”
naci nij przycisk „OK”, aby potwierdzi i zako czy . Ustawienie domy lne to „Automatically
records” (z kart microSD) i r czne wykonywanie zdj .
Naci nij przycisk „WYJ CIE”, aby wróci do trybu gotowo ci krok po kroku.
Uwaga: Automatyczne wideo: je li nikt nie odpowie w ci gu 5 sekund od nawi zania po czenia,
unifon rozpocznie automatyczn rejestracj wideo (Ustawienie fabryczne to automatyczne wideo,
je li ustawione jest r czne wideo, rejestracja wideo nast puje po wywo aniu) do zatrzymania lub do
up yni cia maksymalnego czasu nagrania.

Wykrywanie (Detection)
Wejd do menu ustawie wykrywania.
Naci nij przycisk „ / ” - wybierz „WY .” lub „ .” - naci nij przycisk „OK”, aby pod czy
kaset bramow - naci nij przycisk „OK”, aby potwierdzi i wyj .
Po zako czeniu na ekranie pojawi si komunikat „sukces”.
Naci nij przycisk „
/
” - wybierz „Wykrywanie automatycznego nagrywania” lub
„Wykrywanie o wietlenia nocnego” - naci nij przycisk „OK”, aby potwierdzi i zako czy .
Naci nij przycisk „WYJ CIE”, aby wróci do trybu gotowo ci.

Has o (Admin)
Wejd do menu „Admin”.
Naci nij przycisk „MENU”, aby wybra cyfr starego lub nowego has a.
Naciskaj przycisk „ / ” - ustaw cyfr - naci nij przycisk „OK”, aby wykona ustawienia.
Je li oryginalne has o jest prawid owe, na ekranie zostanie wy wietlony komunikat „sukces!” i
nast pi powrót do g ównego menu.
w w w. s t e r r . p l
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Je li oryginalne has o nie jest prawid owe, na ekranie zostanie wy wietlony komunikat
„niepowodzenie!” i nast pi powrót do menu dopasowywania kodów. Nale y ponownie
wykona ustawienia.
Naci nij przycisk „WYJ CIE”, aby wróci do trybu gotowo ci.

ie (Network)
Wejd do menu Sie , wprowad has o (0000). Je li has o jest nieprawid owe, na ekranie zostanie
wy wietlony komunikat „ d has a!”, „Wprowad has o ponownie!”. Nale y wówczas wprowadzi
prawid owe has o.
Funkcja dopasowywania kodu: dopasowywanie kodu; podawanie kodu; otrzymywanie kodu;
informowanie:
Dopasowywanie kodu (Kaseta bramowa powinna po czy si z unifonem)
Wybierz „Dopasowywanie kodu” na unifonie - naci nij przycisk „OK” - , aby wej do trybu
dopasowywania kodu.
W trybie gotowo ci kasety bramowej - naci nij i przytrzymaj przycisk „wywo anie” - pu
przycisk, gdy us yszysz d wi k „Biip” , co spowoduje przej cie do trybu dopasowywania kodu.
Je li nast pi pomy lne dopasowanie dwóch jednostek w ci gu 16 sekund, na unifonie zostanie
wy wietlony komunikat „Sukces”, kaseta bramowa wyda d wi k „Biip- Biip-Biip”, jako
pierwsza kaseta bramowa.
Je li dopasowanie nie nast pi w ci gu 16 sekund, na unifonie zostanie wy wietlony komunikat
„Niepowodzenie”, a kaseta bramowa wyda d wi k „Biip”.
Naci nij przycisk „WYJ CIE” na unifonie, wyjd z menu i przejd do trybu oczekiwania.
Uwaga: w przypadku nieudanego dopasowania, nale y dopasowa kod ponownie po po czeniu,
w przeciwnym razie nale y dopasowa kod ponownie po usuni ciu kodu
1. Metoda usuwania kodu unifonu: nale y u funkcji menu - network - Leave the network.
2. Metoda kasowania kodu kasety bramowej:
A. Zasilanie z transformatora: naci nij i przytrzymaj przycisk „Reset” przez oko o sekund , kod
zostanie wyczyszczony z potwierdzeniem przez odtworzenie d wi ku „tik”.
B. Zasilanie bateryjne: naci nij jednocze nie przycisk „Reset” i „przycisk dzwonka”, a us yszysz
„Biip”, kod zosta skasowany.
Podawanie kodu i odbieranie kodu (dopasowywanie wi kszej liczby unifonów i kaset
bramowych):
Wybierz polecenie „ Start the network” na unifonie podaj cym lub odbieraj cym kod naci nij przycisk „OK” - przejd do trybu “Start the network”.
Dodany unifon wchodzi do menu kodów w powy szych krokach - wybierz „otrzymywanie
kodu” - naci nij przycisk „OK” - wejd do trybu otrzymywania kodu.
Je li otrzymywanie kodu zostanie zako czone w ci gu 16 sekund, wyjd z trybu otrzymywania
kodu po trzech d wi kach „biip”, a nast pnie wejd do menu kodów.

w w w. s t e r r . p l
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Dodana kaseta bramowa (zako czone kasowanie kodu), w trybie gotowo ci - naci nij i
przytrzymaj przycisk „wywo anie” przez 6 sekund, a us yszysz dwa d wi ki „biip” (d wi k
„biip” raz na 3 sekundy) - zwolnij przycisk, aby przej do trybu otrzymywania kodu.
Kaseta zewn trzna wyda trzy d wi ki „biip”, je li otrzyma kod pomy lnie i jako kaseta
zewn trzna nr 2.
Je eli kod nie zostanie otrzymany w ci gu 16 sekund, nast pi wyj cie z trybu odbierania kodu z
jednym d wi kiem „biip”. Przejd do menu kod (kaseta bramowa przejdzie w tryb gotowo ci).
Po zako czeniu otrzymywania kodu naci nij przycisk „OK” na urz dzeniu podaj cym kod, aby
wyj z trybu podawania kodu i przejd do menu kodu.
Naciskaj przycisk „WYJ CIE”, aby stopniowo powraca do MENU, a nast pnie przejd do trybu
gotowo ci
Po zako czeniu odbierania kodu przez wszystkie urz dzenia u yj kasety bramowej nr 2 do
wywo ania wszystkich unifonów. Je eli wszystkie kody pasowa y, odbiór kodów zosta
pomy lnie wykonany; je li nie, skasuj kod z nowego urz dzenia (nie kasuj na urz dzeniu
dostarczaj cym kod), wró ponownie do podawania i odbierania kodu.
Uwaga:
1. Nie nale y ustawia tego samego numeru identyfikacyjnego dla wszystkich unifonów i kaset
bramowych.
2. Oryginalne has o do menu dopasowywania kodów to „0000”.
3. Funkcja informowania: informuj po dopasowaniu kodu, podaniu kodu, odebraniu kodu,
skasowaniu kodu i zresetowaniu numeru identyfikatora. Informowanie: przekazanie wszystkim
jednostkom informacji o urz dzeniach i numerach identyfikacyjnych w systemie.
4. Metoda informowania: kasety bramowe wywo uj wszystkie unifony (wszystkie unifony powinny
by dopasowane), je li u ywane s dwie kasety bramowe nale y u
kasety bramowej nr 2 do
informowania.
Kasowanie kodu
Wybierz opcj „kod” i naci nij przycisk „OK”, aby przej do menu has a.
Wprowad has o, aby wej do menu dopasowywania kodu (oryginalne has o to 0000). W
przypadku podania b dnego has a system wy wietli komunikat „ d has a!”, „Podaj has o
ponownie!”, przejd do menu dopasowywania kodu, a wprowadzisz prawid owe has o
Naci nij przycisk „ / ” - wybierz polecenie „Kasuj kod” - naci nij przycisk „OK”, aby
przej do menu kasowania kodu.
Naci nij przycisk „ / ” - wybierz „Kasuj” (naci nij „Wró ”, aby wróci do poprzedniego
ekranu, je li nie chcesz niczego kasowa ), system wróci do menu kodów automatycznie po
potwierdzeniu skasowania kodu

ID (User)
Wprowad w asny numer identyfikacyjny, aby ustawi identyfikator.
Naci nij przycisk „ / ” - ustaw numer ID naci nij przycisk „OK” - potwierd i opu
menu ustawiania numeru ID.
w w w. s t e r r . p l
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Naci nij przycisk „WYJ CIE” aby wróci do trybu gotowo ci krok po kroku.
Uwaga: Nie nale y ustawia tego samego numeru identyfikacyjnego dla wszystkich unifonów i kaset
bramowych.

Gotowo (Standby)
Wejd do menu Czas pod wietlania, aby ustawi czas gotowo ci, po ustawieniach nast puje
automatyczne wyj cie z tego menu.
Naciskaj c przycisk „ / ” - zwi kszaj i zmniejszaj czas oczekiwania (10s-60s) - naci nij
przycisk „OK”, aby zatwierdzi ustawienia i wróci do menu Ustawie czasu pod wietlania.
Naci nij przycisk „WYJ CIE”, aby wróci do trybu gotowo ci.

Czas (Time)
Wejd do menu ustawie godziny i daty.
Naci nij przycisk „MENU”, aby wybra liczb godziny lub daty.
Naci nij przycisk „ / ”, aby ustawi t liczb
Naci nij „OK”, aby potwierdzi ustawienia i powróci do menu ustawie daty
Wybierz „Poka ”, ustaw „Y” (Tak), data zostanie wy wietlona. Wybierz “N” (Nie), data nie
dzie wy wietlana
Naci nij przycisk „WYJ CIE”, aby przej do trybu gotowo ci.

Dzwonek (Ring)
Przejd do menu Dzwonek.
Naciskaj c przycisk „ / ” - zwi kszaj i zmniejszaj g no (razem 10 poziomów) - naci nij
przycisk „OK”, aby zatwierdzi ustawienie i powróci do menu.
Naci nij przycisk „WYJ CIE”, aby wróci do trybu gotowo ci.

Wybór j zyka (Language)
Przejd do menu J zyk.
Naci nij przycisk „ / ” - wybierz „ zyk” - naci nij przycisk „OK”, aby potwierdzi i
zako czy .
Naci nij przycisk „WYJ CIE”, aby wróci do trybu gotowo ci.

Ustawienia (Setup)
Wejd do menu Ustawienia.
w w w. s t e r r . p l
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Naci nij przycisk “ / ” - wybierz „Tak” lub „Nie” - naci nij przycisk „OK”, aby potwierdzi
i zako czy
“Unlock set” - czas otwarcia furtki: 3s,6s or 8s
“Alarm settings” - “open/close/clear history”
“Equipment selection” – ustawienie zasilania “USB or Power”
“Restore settings”- przywrócenie ustawie fabrycznych “Yes” lub “No”
Naci nij przycisk „WYJ CIE”, aby wróci do trybu gotowo ci

Formatowanie (Format)
Przejd do menu formatowania karty microSD.
Naci nij przycisk “ / ” - wybierz „Tak” lub „Nie” - naci nij przycisk „OK”, aby potwierdzi
i zako czy .
Naci nij przycisk „WYJ CIE” aby wróci do trybu gotowo ci.

Wersja (Version)
Przejd do menu Wersja.
Naci nij przycisk „OK”, aby zobaczy informacj o wersji, powró do menu ustawie .
Naci nij przycisk „WYJ CIE”, aby wróci do trybu gotowo ci krok po kroku.

Akumulatorek i adowanie
W trybie po czenia, je eli zasilanie kasety bramowej s abnie, na unifonie zostanie wy wietlony
komunikat „niedostaczne zasilanie kasety”, przypominaj cy o konieczno ci na adowania kasety
bramowej.
Ten produkt mo na na adowa przy u yciu adowarki lub za pomoc kabla USB pod czonego do
komputera. Mo na równie wyj akumulatorek litowy i na adowa go za pomoc adowarki
uniwersalnej, w celu zasilania urz dzenia po na adowaniu.
Typ akumulatorka: ten produkt jest dostarczany z akumulatorkiem o wysokiej jako ci, w
przypadku wymiany u akumulatorka model BP-6M.
Instrukcje odno nie adowania i wskazówki dotycz ce u ytkowania akumulatorków s podane w
rozdziale „Ostrze enia i wskazówki” niniejszej instrukcji.
Uwaga: przy s abym zasilaniu funkcje rejestracji wideo, wykonywania zdj
mog nie dzia prawid owo.

i obs ugi kart pami ci

Konfiguracja
Instrukcja
Obudowa wodoszczelna
Kaseta bramowa
w w w. s t e r r . p l
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1 sztuka
1 sztuka
2 sztuki
1 sztuka
1 sztuka
2 sztuki
8 par

Informacja
Standardowa konfiguracja wideodomofonu SVD70 sk ada si z jednego unifonu oraz jednej kasety
bramowej. Kaseta bramowa ma dopasowany kod i mo e by bezpo rednio u ywana.
Je li u ytkownik potrzebuje wi cej unifonów lub kaset bramowych, prosimy o kontakt z naszym
lokalnym dystrybutorem (system mo e sk ada si maksymalnie z 2 kaset bramowych i 3 unifonów).
W przypadku dodatkowych urz dze nale y skorzysta z opisów Podawania Kodu i Odbierania Kodu
za pomoc Menu Kodów.

Typowe problemy i rozwi zania
Problem

Urz dzenie nie daje si
uruchomi

adowanie nie jest
mo liwe

Kaseta bramowa nie mo e
wywo unifonu, ani
uzyska po czenia
Unifon nie mo e wywo
innego unifonu
Na obrazie wyst puj
zak ócenia lub drgania
w w w. s t e r r . p l

Przyczyna
Zapomniano o naci ni ciu
przycisku zasilania
Nie za ono akumulatorka
litowego
Niski stan akumulatorka
Brak po czenia do zasilacza,
po
wyczerpaniu
akumulatorka
cze zasilacza nie jest
prawid owo pod czone do
gniazdka
zasilaj cego
urz dzenia
Zasilacz nie jest pod czony
do sieci pr du zmiennego
110 V – 240 V
Niepowodzenie
dopasowywania kodu
Niepowodzenie
dopasowywania kodu
Nieprawid owy numer ID
Unifon znajduje si w pobli u
telewizora,
kuchenki
mikrofalowej,
lampy
o

Rozwi zanie
Naci nij przycisk zasilania
Za

akumulatorek litowy

Na aduj akumulatorek litowy
Pod cz zasilacz
Pod cz prawid owo

Pod cz zasilacz go gniazdka, aby
uzyska dop yw pr du zmiennego
Wyczy

kod i ponownie dopasuj kod

Wyczy kod i ponownie dopasuj kod
Ustaw numer ID
Trzymaj unifon z dala od
zak óce

info@sterr.pl
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wiat e
dziennym
lub
telefonu komórkowego, które
powoduj
zak ócenia
elektromagnetyczne.
Unifon nie jest pod czony do
zasilania
Odleg
mi dzy kaset
bramow i unifonem jest zbyt
du a
Zak ócone przez zewn trzne
pole magnetyczne

Pod cz go do zasilania
Uzyskaj w

ciw odleg

Trzymaj unifon z dala od pola
magnetycznego.

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
w w w. s t e r r . p l
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