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VDM300
WIDEODOMOFON
Prosz

uwa nie przeczyta

niniejsz

instrukcj

obs ugi (w szczególno ci ostrze enia

dotycz ce bezpiecze stwa) przed rozpocz ciem u ytkowania produktu i dok adnie
przestrzega podanych w niej wskazówek.
Parametry produktu mog ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

1. Ostrze enia i przestrogi
o Nale y post powa zgodnie z instrukcj , aby zapobiec zagro eniom i utracie mienia.
1. Ostrze enie
Mo e nast pi mier lub
powa ne obra enia cia a.
2. Przestroga
Mo e wyst pi obra enie
cia a lub zniszczenie
mienia.

Zakaz
Zakaz demonta u
Zakaz kontaktu
Nakaz lub zakaz
Nakaz wyci gni cia wtyczki z gniazdka

OSTRZE ENIE

NIE

Nie wolno wk ada kilku wtyczek
do gniazdka jednocze nie.
Mo e to spowodowa
przegrzanie lub po ar.

Nie wolno pod cza
czonego urz dzenia do
innych produktów.
Mo e to spowodowa usterk .

NIE

NIE

Czyszcz c urz dzenie z zewn trz
nie u ywa wody,
rozpuszczalnika, detergentów.
Do czyszczenia nale y u ywa
suchej ciereczki, aby nie
spowodowa uszkodzenia b
pora enia pr dem elektrycznym.

Urz dzenia nie nale y
instalowa w wilgotnym
miejscu.
To mo e spowodowa
pora enia pr dem
elektrycznym lub po ar.

NIE

NIE

NIE

Nie zgina si kabla
zasilaj cego, ani nie k
ci kich przedmiotów na
produkcie.
Mo e to spowodowa po ar.

NIE

Nie wolno ci gn za
kabel przy wyjmowaniu
wtyczki z gniazdka.
Uszkodzenie kabla mo e
spowodowa po ar lub
pora enie pr dem.

Nie wyjmowa wtyczki z gniazdka
mokr r
. Mo e to spowodowa
pora enie pr dem elektrycznym.

Nie rozbiera , nie naprawia ani nie
modyfikowa produktu.
Mo e to spowodowa po ar,
pora enie pr dem lub obra enia cia a
w wyniku nieprawid owego dzia ania
produktu.

Nie u ywa wy cznika pr du
zmiennego. Grozi to pora eniem
pr dem elektrycznym.

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

Otwory w
gniazdku s
wi ksze ni
zwykle.

NIE

NIE

NIE
Je li otwory w gniazdku gniazdowe Nale y zadba , aby na produkcie Nale y chroni produkt, przed
nie zbiera si kurz, ani inne przedostawaniem si obcych
wi ksze ni normalnie, nie
substancje obce.
przedmiotów do wn trza.
nale y wk ada wtyczki. Mo e to
Mo e to spowodowa usterk .
spowodowa
pora enie pr dem
elektrycznym lub po ar.

Produkt nale y ustawi w p askim Je li produkt wydaje dziwny
i stabilnym miejscu.
wi k, nale y natychmiast wyj
W przeciwnym razie mo e nie wtyczk z gniazdka i skontaktowa
dzia
prawid owo.
si z centrum serwisowym.

2. Funkcja i nazwa ka dej cz

Produkt nale y umie ci poza
bezpo rednim
zasi giem
promieni s onecznych i z dala
od urz dze grzewczych.

Nie k Nieciwolno
kich przedmiotów
rozbiera , na
produkcie.
naprawia ani
Mo e tomodyfikowa
spowodowa usterk
.
produktu.

NIE
Nie wolno rozbiera produktu, ani w
niego uderza .

Je li produkt nie b dzie d ej u ywany
nale y wyj wtyczk z gniazdka.

ci

1). Przycisk monitorowania:
monitorowanie

7). Wska nik wietlny: Wska nik
zasilania

2). Przycisk powrotu:
Powrót/zako czenie po czenia

8). LCD

3). G

9). Mikrofon

nik

4). Przycisk odbioru: odbieranie
10). Przycisk ustawie : Wprowadzanie
wywo ania / przekierowanie wywo ania ustawie systemu / potwierdzanie
5). Przycisk otwierania: otwieranie

11). Przycisk nawigacji: Ustawianie -

6). Przycisk nawigacji: Ustawianie +

12). W czanie i wy czanie zasilania
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3. G ówne cechy i funkcje
G

nomówi cy interkom

Sterowanie zamkiem
Obs uga 2 modu ów drzwiowych + podporz dkowanych monitorów (do 3), lub 1
jednostki drzwiowej + 2 urz dze CCTV
Regulacja koloru, jasno ci, kontrastu, g

no ci i trybu wy wietlania

Monitorowanie w czasie rzeczywistym modu u drzwiowego lub kamery CCTV
Funkcja „Nie przeszkadza ”
Po czenia wewn trzne z innymi monitorami
Funkcja transmisji rozg oszeniowej
Monitorowanie nas uchu za pomoc innego monitora
Przyciski dotykowe
Mo liwo

4. Zawarto

Monitor

2 ruby
mocuj ce
M3.5* 30

swobodnego wyboru spo ród 25 dzwonków polifonicznych

opakowania

Instrukcja
obs ugi

Uchwyt do
mocowania
na cianie

2 ko ki rozporowe

cze 5-stykowe
2 z cza 4-stykowe
(czerwony/niebieski/ (czerwony/niebieski/
ty/bia y/br zowy)
ty/bia y)

rodek
osuszaj cy

Zasilacz

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.
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5. Schemat elektryczny przy czy

Audio 2
Masa
Nap. zas. 2
Wideo 2

PORT 3

PORT 2

DRZWI1

Audio 1
Masa
Nap. zas. 1
Wideo 1
Wolne

Audio
Masa
Dane
Wideo

MONITOR
PODPORZ. DRZWI2

PORT 1

GND = masa uk adu (-)
VCC = napi cie zasilaj ce (+)
DC IN = pod czenie zasilania pr dem sta ym
DATA = dane
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i n f o @ s t e r r. p l

Str. 4

Instrukcja obs ugi wideodomofonu VDM300

STERR

Copyright © - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody STERR zabronione

6. Schemat elektryczny systemu

Slave monitor = monitor podporz dkowany
Master monitor = monitor g ówny
Room = pomieszczenie
Door station = modu drzwiowy
CCTV = kamera przemys owa

7. Podr cznik instalacji
1) Nale y u ywa schematu po cze w
odpowiedniego kabla;

ciwego dla wybranego systemu i

2) Nale y okre li po enie i wysoko
instalacji monitora wewn trznego; zaleca
si monta na wysoko ci 1,5~1,6 metra;
3) Przed zako czeniem instalacji nie
pod cza zasilania;
4) Pod czy kable zgodnie z za czonym
schematem po cze ;
5)

Zainstalowa uchwyt na cianie, u ywaj c ko ków rozporowych i rub;

6)

Przymocowa monitor do uchwytu;

7)

Pod czy zasilanie po zainstalowaniu monitora wewn trznego.

8. Specyfikacja kabla
Nasz system ma 1 rozwi zanie do otwierania drzwi – sygna otwarcia z modu u drzwiowego.
Specyfikacja kabla jest nast puj ca:
(1) Gdy sygna otwarcia pochodzi z modu u drzwiowego (potrzebne dodatkowe zasilanie
pr dem sta ym 12V), specyfikacja kabla to: gdy odleg
mi dzy monitorem i modu em
drzwiowym jest mniejsza ni 30 metrów, nale y u
kabla RVV 4x0,5 mm2 (LINKA)
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monitor

modu drzwiowy

Gdy odleg
przekracza 30 metrów, nale y u
Ohm) + RVV 2*0,5 mm2 (LINKA)

monitor

zamek elektroniczny

kabla SYV-75-3 (koncentryczny 75

modu drzwiowy

zamek elektroniczny

9. Cz sto u ywane funkcje
1)

Odbieranie wywo ania i przekazywanie wywo ania do innych monitorów

Aby odebra wywo anie z modu u drzwiowego lub innego monitora wewn trznego, gdy
monitor wewn trzny odtwarza sygna dzwonka, nale y krótko nacisn [przycisk odbioru]
lub podnie
s uchawk . Je li nikt nie odbierze, monitor(y) powróci (powróc ) do trybu
gotowo ci po zako czeniu dzwonienia. Gdy monitor odtwarza sygna dzwonka oraz podczas
rozmowy z go ciem, krótkie naci ni cie [przycisku otwierania] spowoduje otwarcie drzwi.
Je li podczas po czenia z modu em drzwiowym kto zadzwoni z innego modu u
drzwiowego, na ekranie zostanie wy wietlona odpowiednia informacja. Krótkie naci ni cie
[przycisku odbioru] spowoduje prze czenie na rozmow z innym go ciem. W trybie
rozmowy krótkie naci ni cie [przycisku odbioru] powoduje przekazanie po czenia do
innych monitorów wewn trznych.
W trybie rozmowy krótkie naci ni cie [przycisku monitorowania] powoduje prze czenie
ekranu na inny kana wideo i utrzymanie trybu monitorowania; powrót do poprzedniego
kana u wideo spowoduje powrót urz dzenia do trybu rozmowy.
W trybie rozmowy d ugie naci ni cie [przycisku odbioru] powoduje wy czenie mikrofonu,
ponowne d ugie naci ni cie [przycisku odbioru] w cza mikrofon, podczas wykonywania
tych czynno ci na ekranie b
wy wietlane odpowiednie informacje. Powy sze zmiany
dotycz tylko aktualnego po czenia. Po zako czeniu rozmowy mikrofon zostanie w czony
automatycznie.
2)

Funkcja monitorowania

W trybie gotowo ci krótkie naci ni cie [przycisku monitorowania] powoduje rozpocz cie
monitorowania Drzwi 1, ponowne krótkie naci ni cie [przycisku monitorowania] powoduje
prze czenie na inny kana wideo. Podczas monitorowania kana u modu u drzwiowego
krótkie naci ni cie [przycisku odbioru] w cza mo liwo
rozmowy z tym modu em.
Podczas rozmowy z modu em drzwiowym krótkie naci ni cie [przycisku otwierania]
otwiera drzwi. Po w czeniu funkcji MONITOR UNLOCK (otwieranie podczas
monitorowania) w ustawieniach zaawansowanych u ytkownik mo e krótko nacisn
[przycisk otwierania], aby otworzy drzwi podczas monitorowania modu u drzwiowego.
W trybie CCTV najd

szy czas monitorowania to 4 godziny.
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3)

Wykonywanie po cze wewn trznych

W trybie gotowo ci krótkie naci ni cie [przycisku odpowiedzi] powoduje przej cie do
interfejsu po cze interkomowych, nast pnie nale y krótko nacisn [przycisk nawigacji],
aby wybra monitor docelowy i nacisn [przycisk ustawie ], aby potwierdzi po czenie.
W przypadku monitorów wewn trznych, zainstalowanych w systemie obs uguj cym wiele
mieszka , u ytkownik mo e wprowadzi numer docelowego pomieszczenia, a nast pnie
nawi za po czenie. „0” to adres centrum zarz dzania.
4)

Transmisja rozg oszeniowa (model s uchawkowy nie posiada tej funkcji)

W trybie gotowo ci u ytkownik mo e nacisn
d ugo [przycisk odbioru], aby przej
bezpo rednio do trybu transmisji rozg oszeniowej. W tym trybie transmisja dociera do
wszystkich wewn trznych monitorów w systemie i nie mo na wybra odbiorcy transmisji;
5)

Funkcja nas uchu monitora

W trybie gotowo ci naci nij d ugo [przycisk monitorowania], aby przej do interfejsu
nas uchu monitora, a nast pnie naci nij [przycisk nawigacji], aby wybra docelowy
nas uchiwany monitor, naci nij [przycisk ustawie ], aby potwierdzi nas uch monitora.
Maksymalny czas nas uchu to 8 godzin.
Uwaga:
a.
W trybie nas uchu monitora u ytkownik s yszy g os z innego monitora, ale u ytkownicy
przy tamtym monitorze nie s ysz jego g osu.
b.
W trybie transmisji rozg oszeniowej g os u ytkownika jest s yszany po drugiej stronie,
ale u ytkownik nie s yszy u ytkowników przy drugim monitorze.
c.
Korzystanie z funkcji 3), 4) i 5) jest mo liwe, je li w systemie s
monitory.
6)

Regulacja g

przynajmniej 2

no ci, jasno ci, kolorowo ci, kontrastu i skali wy wietlania

Podczas korzystania z interfejsu wy wietlania wideo lub odtwarzania audio u ytkownik mo e
krótko nacisn
[przycisk nawigacji], aby zmieni g no
lub jasno . W trybie
wy wietlania wideo, podczas u ywania interfejsu regulacji g no ci/jasno ci, krótkie
naci ni cie [przycisku ustawie ] umo liwia prze czenie do interfejsu regulacji innych
parametrów: g no ci, jasno ci, kolorowo ci, kontrastu i skali wy wietlania.
7)

Ustawianie adresu monitora wewn trznego

Adres domy lny to Room1 (Pomieszczenie 1). Adresy opcjonalne to Room1~Room4.
Monitor g ówny, który jest bezpo rednio po czony z modu em drzwiowym, nale y ustawi
jako Room1. Je li system ma 2 lub wi cej ni 2 monitory wewn trzne nie mo na ustawi
tego samego adresu dla 2 monitorów, poniewa system nie b dzie wówczas dzia
normalnie i ta opcja b dzie wy wietlana w kolorze czerwonym dla ostrze enia.
8)

Ustawienia systemowe

W trybie gotowo ci u ytkownicy mog nacisn
trybu ustawie systemowych.
9)

d ugo [przycisk ustawie ], aby przej

do

Ustawienia zaawansowane

W przypadku modeli, które nie s zainstalowane w systemie obs uguj cym wiele mieszka ,
ytkownicy mog przej do ustawie zaawansowanych w nast puj cy sposób: wy cz i
cz ponownie monitor, naciskaj c d ugo [przycisk otwierania] na ekranie powitalnym.
W przypadku modeli, które s pod czone do systemu obs uguj cego wiele mieszka , po
wy czeniu i ponownym w czeniu monitora nie jest wy wietlany ekran powitalny. Wska nik
dzie miga kilkakrotnie po wy czeniu i ponownym w czeniu monitora, naci nij wówczas
www.sterr.pl
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ugo [przycisk otwierania], a monitor wy wietli menu ustawie zaawansowanych.

10. Ustawienia systemowe
Nr

Ustawienie

Opcje

1

LANGUAGE (J ZYK)

Domy lny angielski (rosyjski jako opcja)

2

CHIME TIME (CZAS
ODTWARZANIA DZWONKA)

Domy lny 30 s, opcja 10-60 s

3

CHIME VOLUME (G
DZWONKA)

Domy lnie g no HIGH (WYSOKA), opcjonalnie high,
middle, low (wysoka, rednia, niska)

4

RING TYPE (TYP DZWONKA)

Domy lnie 01, opcja 01 ~25

5

DO NOT DISTURB (NIE
PRZESZKADZA )

Funkcja domy lnie ustawiona jako DISABLE
(WY CZONA); je li funkcja jest w czona, dioda LED
dzie miga podczas dzwonienia, po czenia
interkomowego mi dzy monitorami, podczas transmisji
rozg oszeniowej.

6

CAN BE MONITORED (MONITOR Funkcja domy lnie ustawiona jako DISABLE
MO E BY MONITOROWANY)
(WY CZONA); po jej w czeniu monitor mo e by
monitorowany przez inne monitory.

7

DEVICE ADDRESS
(ADRES URZ DZENIA)

8

PORT2 STATE (STAN PORTU 2) DOOR2 domy lnie, DOOR2, CCTV1, CCTV2 opcja

9

PORT2 STATE (STAN PORTU 2) MONITOR domy lnie, CCTV 1, CCTV 2 opcja

10

Przywracanie ustawie
domy lnych

NO

Domy lnie ROOM1. Adresy opcjonalne to
ROOM1~ROOM4. Monitor g ówny musi mie ustawiony
adres ROOM1. Ta opcja b dzie mia a kolor
ty, je li dwa
monitory b
mia y ustawiony ten sam adres.

Przywracanie systemu

11. Dane techniczne
Nr

Pozycje

Zawarto

1

Zasilanie

Pr d sta y 14,5 V, 0,8A

2

Zu ycie energii

5 W (maks.)
0,3 W (w trybie gotowo ci)

3

Temperatura robocza monitora

0°C do +40°C

4

Wilgotno

0%-95%

5

Wy wietlacz

4,3 cala

6

Funkcja interkomu

Tryb g

7

Po czenie

4 przewody

8

Wymiary

180 x 112 x 17 mm

9

Waga

260 g

robocza

nomówi cy

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