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1.

STERR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia

Opis urz dzenia

Bezprzewodowy wideodomofon VDW100 s
pomi dzy

odwiedzaj cym

oraz

y do g osowej komunikacji

odwiedzanym.

Pozwala

na

identyfikacj

odwiedzaj cego na wy wietlaczu monitora przed odpowiedzi na jego wywo anie
zarówno w dzie jak i w nocy. Daje mo liwo

otwarcia zamka drzwi ew. furtki

oraz umo liwia w dowolnej chwili wizualn obserwacj tego co dzieje si w polu
widzenia kamery.
VDW100

znajduje

zastosowanie

w

biurach,

mieszkaniach,

domach

jednorodzinnych, apartamentach, hotelach, itp. Sk ada si z jednostki zewn trznej
(kamery) oraz jednostki wewn trznej (g
Dzi kujemy Pa stwu za wybór naszego produktu i us ug, jak równie za
okazane nam zaufanie i Wasze wsparcie.
Prosimy o uwa ne przeczytanie niniejszej instrukcji przed monta em i
ytkowaniem urz dzenia.

nomówi cego, kolorowego 7" monitora

LCD z panelem obs ugi). Wykorzystanie komunikacji bezprzewodowej (cyfrowa
transmisja sygna u 2,4 GHz) eliminuje wykonywanie uci

liwej instalacji

podtynkowej, a umiejscowienie monitora LCD w mieszkaniu/biurze jest nieomal
dowolne. Jednostka wewn trzna wyró nia si stonowan kolorystyk pasuj

do

ka dego wn trza oraz estetycznym wykonaniem. Monta kamery zewn trznej jak

Spis tre ci

i obs uga urz dzenia jest bardzo prosta i nie wymaga du ego do wiadczenia.
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W

ciwo ci produktu
Cyfrowa transmisja sygna u w pa mie 2,4 GHz - maks. zasi g w terenie

- opcjonalnie w celu omini cia przeszkody (np. beton zbrojony) dost pna jest
antena.

Kamera posiada os on przeciwdeszczow .
G

nomówi ca

jednostka

wewn trzna

wyposa ona

w

kolorowy

wy wietlacz LCD wielko ci 7".
Wykonuje zdj cia automatycznie lub zgodnie z ustawieniami u ytkownika.
Przechowuje do 100 zdj

w pami ci zapisuj c czas wykonania.

Inwigilacja i zdalne otwieranie zamka.
Str. 2
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Do wyboru 16 melodii z mo liwo ci ustawienia g
Regulowana jasno

wy wietlacza i g

no

no ci.
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Jednostka wewn trzna (monitor z panelem)

rozmowy.

Wy wietlanie aktualnego czasu na ekranie.
Praca zarówno na zasilaczach jak i akumulatorach b

9. Monitor 7” z panelem obs ugi
cych w zestawie.

Zastosowane akumulatory typu BL-5J w kamerze i monitorze s
wymienne i przystosowane do adowania.
Czas pracy kamery na zasilaniu akumulatorowym to ok. 30 dni.
Bezprzewodowy system otwierania zamka rozpoznaje brak zasilania.
Dwie wersje: wersja 1v4 – 1 kamera do 4 monitorów; wersja 2v1 – 2
kamery i jeden monitor.

10. adowarka do monitora z wej ciem

11. Akumulator typu BL-5J

USB; Wej cie: 100-240V 50/60Hz;
3.

Zawarto

opakowania

Wyj cie: 5V/1A

Jednostka zewn trzna
1. Kamera

2. Zasilacz: 100-240V 50/60Hz;
Zasilanie na wyj ciu: 5V/1A
12. Wspornik do na ciennego monta u

13. Instrukcja obs ugi

monitora

3. Kabel przej ciowy

4. Akumulator typu BL-5J (opcjonalnie)

5. Bezprzewodowy sterownik

6. Pilot do zdalnego otwierania

otwierania zamka

(opcjonalnie) - bateria 27A/12V

7. Wkr ty i ko ki rozporowe

8. Ta ma dwustronnie klej ca

www.sterr.pl
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4.

STERR

Jednostka zewn trzna - kamera

Mikrofon

11

Kontrolka adowania akumulatora

Gniazdo pod czenia zewn trznej

2

Ekran TFT

12

Kontrolka pracy urz dzenia

anteny wzmacniaj cej sygna -

3

Nie dotyczy tego modelu

13

Przycisk wykonania zdj cia

opcja.

4

Mikrofon

14

Przesuwanie w gór

5

Przycisk sterowania monitorem

15

Wej cie USB adowarki

6

Przycisk otwarcia drzwi/furtki

16

Prze cznik W cz/Wy cz

7

Przycisk wywo ania

17

Otwory dla wspornika ciennego

8

Przesuwanie w lewo

18

Otwierana os ona akumulatora

9

Przesuwanie w dó

19

Stopka

10

Przesuwanie w prawo

Przycisk wywo ania

2

Soczewka kamery

8

G

3

Os ona przeciwdeszczowa

9

Zaciski zasilacza (+5V, GND)

4

Pod wietlenie

10

Przycisk nawi zania po czenia

5

Zielona kontrolka - przycisk

11

Otwierana os ona akumulatora

nik

wywo ania wci ni ty
wymaga do adowania

www.sterr.pl
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Jednostka wewn trzna - 7" monitor z panelem obs ugi

Mikrofon

Czerwona kontrolka - akumulator
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Monta bezprzewodowego modu u sterownika zamka

Zewn trzna kamera powinna by zainstalowana w miejscu nienas onecznionym.

Zamek elektromagnetyczny do drzwi/furtki oraz zasilacz sieciowy nie s

Zalecana wysoko

przedmiotem dostawy. Przy doborze zamka nale y zwróci uwag na parametry

monta u to 1,5 do 1,7 m dla najlepszej obserwacji otoczenia.

Transmisja sygna u mo e by os abiona, je li pomi dzy kamer i wewn trznym

zasilacza. Wymagane jest, aby warto

monitorem b

Pozwoli to na zastosowanie jednego zasilacza do zasilenia obu urz dze .

znajdowa si przeszkody w postaci metalowych parkanów,

otów, murów, konstrukcji elbetonowych, itp.

Obci

alno

napi cia sta ego na wyj ciu wynosi a 12 V.

pr dowa styków modu u steruj cego to 0,1 – 5 A.

Wskazane jest przed monta em jednostki zewn trznej sprawdzi jej zasi g, w

Przy doborze miejsca umieszczenia modu u steruj cego, nale y pami ta

celu wybrania optymalnego miejsca.

zachowaniu maksymalnej odleg

Monta u mo na dokona stosuj c za czon dwustronnie ta

klej

:

ci od kamery, która nie powinna przekracza

10 metrów.

W przypadku u ywania pilota do
otwarcia zamka odleg

ta

wynosi 15 metrów.
Naci ni cie przycisku
odblokowuje zamek.
lub skorzysta ze znajduj cych sie w opakowaniu wkr tów i za ich pomoc
przymocowa urz dzenie do ciany:

Schemat pod czenia elektrozamka do modu u steruj cego

Przed monta em pod czy kabel przej ciowy do zacisków kamery (9). Gniazdo
wej ciowe na kablu s
www.sterr.pl

y do pod czenia zasilacza.
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Str. 7

Str. 8

o

i n f o @s t e r r . p l

www.sterr.pl

Instrukcja obs ugi
VDW100 – bezprzewodowy wideodomofon
Copyright © - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody STERR zabronione
STERR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia

Schemat pokazuj cy maksymalne odleg

STERR
VDW100_20151808_A5

ci pomi dzy urz dzeniami.

Instrukcja obs ugi
VDW100 – bezprzewodowy wideodomofon

STERR

Copyright © - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody STERR zabronione

VDW100_20141808_A5

8.

STERR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia

Ustawienia i obs uga

Uwaga: Je li obie jednostki, zewn trzna i wewn trzna, s w czone i znajduj si
w jednym pomieszczeniu nale y zachowa minimaln odleg
nimi, aby unikn

sprz

wychodz cym z g

ników.

ok. 6 m mi dzy

enia zwrotnego które charakteryzuje si

gwizdem

Ustawienia
1. Czas
Je li monitor znajduje si

w trybie czuwania naci nij na panelu przycisk

przez 3 sekundy. W prawym górnym rogu ekranu pojawi si litera "T". U ytkownik
dzie

móg

teraz

ustawi

(godzina/minuta). Przyciskami

czas
i

w

formacie

gg:mm

mo na wybra odpowiednie pole, które

zostanie pod wietlone, natomiast przyciskami
Schemat obrazuj cy wspó prac

24-godzinnym

i

zmieni jego warto .

wideodomofonu z inteligentnym zamkiem.

Zasilanie zamka stanowi 4 baterie typu AA.

2. Melodia i g

no

Aby dokona zmiany melodii i g

no ci, urz dzenie musi znajdowa si w trybie

czuwania. Do wyboru jednej z 16 melodii s
aby ustawi poziom g
3. Poziom g

y przycisk

. Naci nij przycisk

no ci rozmowy

W trybie pracy (po czenia z kamer ), nale y u
odpowiednio obni

poziom g

przycisków

i

info@sterr.pl
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aby

no ci lub podnie . Do wyboru jest 8 poziomów:

0 - 7.
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,
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2. Prowadzenie rozmowy i otwieranie drzwi/furtki.

Zmiany jasno ci ekranu mo na dokona w trybie pracy monitora, gdy widoczny

Naci ni cie przycisku wywo ania 7 (p. str. 6) przez odwiedzaj cego uruchamia

jest obraz z kamery. Przyciskami

melodi i wy wietlenie obrazu z kamery zewn trznej.

i

mo na odpowiednio obni

jasno

lub

podnie . Do wyboru jest 8 poziomów: 0 - 7.

Naciskaj c na panelu przycisk
za cza si funkcja interkomu i mo na
prowadzi rozmow bez otwierania zamka. Aby wpu ci odwiedzaj cego
wystarczy nacisn

przycisk

. Elektrozamek otworzy si , a na ekranie pojawi

si symbol otwartej blokady.
Obs uga

Przyciskiem

1. W czanie i wy czanie monitora
Aby w czy monitor prze cznik 16 (p. str. 6) musi znale

mo na wy czy ekran i zako czy transmisj . Je li przycisk nie

zostanie u yty wideodomofon przejdzie do trybu czuwania po 30 sekundach.
sie w pozycji "ON".

Wy czenie nast puje po przesuni ciu go do pozycji "OFF".

W przypadku, gdy jest to niepo

dana osoba mo na natychmiast u

przycisku

lub nie reagowa , a urz dzenie przejdzie samoczynnie do trybu czuwania po
30 sekundach.

Znaczenie symboli wyst puj cych na ekranie monitora:

3. Monitor
Je li wideodomofon znajduje si

w trybie czuwania naci ni cie przycisku

spowoduje wybudzenie monitora, a kolejne naci ni cie przycisku

wywo anie

obrazu z kamery. Obraz z kamery b dzie widoczny na ekranie monitora do
ponownego naci ni cia przycisku

. Nast pi wtedy wy czenie obrazu i

przej cie monitora w stan czuwania.
Je li zainstalowany system sk ada si
naci ni cie przycisku

z jednego monitora i kilku kamer

uruchamia monitor, a kolejne naci ni cia przycisku

wywo uj obrazy z kamer (CAM1, CAM2, CAM3, itd.).
4. adowanie akumulatora
Pierwsze adowanie akumulatora powinno trwa

d

ej ni

5 godzin. Po tym

Moc sygna u zobrazowana jest na ekranie w postaci ikony sk adaj cej si z 6

czasie nale y ka dorazowo adowa akumulator przez 3 godziny. Kontrolka 11 (p.

kresek, gdzie najsilniejszy sygna to 6. Stan na adowania akumulatora posiada 4

str. 6) na panelu wieci si

poziomy. 4 widoczne kreski oznaczaj maksymalne na adowanie akumulatora.

zostanie na adowany kontrolka zmienia kolor na zielony. Podobnie zachowuje si

na czerwono podczas adowania. Gdy akumulator

ikona stanu na adowania akumulatora - odpowiednio zmieniaj c swój kolor.
www.sterr.pl
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2. Po czenie 2 kamer z jednostk wewn trzn (wersja 2v1)

1. Wykonanie zdj cia

Upewni si , e obie kamery i monitor s odpowiednio zasilone i w czone. Aby

W przypadku, gdy na monitorze zosta wywo any obraz z kamery mo na nacisn

dokona

przycisk

po czenia 10 (p. str. 5) kamery oraz przyciski

, aby wykona zdj cie.

po czenia, nale y nacisn

jednocze nie przycisk nawi zywania
i

na panelu. W trakcie

Je li u yty zostanie przycisk wywo ania 7 (p. str. 6) i nikt nie odpowie z wewn trz

procesu po czenia na ekranie monitora pojawi si komunikat "VER5 2v1 Pairing"

na ten sygna (np. nie ma domowników), wykonane zostanie automatycznie

a w lewym górnym rogu numer kamery np. CAM1, nast pnie przy po czeniu

zdj cie po 10 sekundach i zachowane w pami ci urz dzenia.

drugiej CAM2. Je li proces zako czy si

Gdy pami

obraz z kamery.

urz dzenia jest zape niona, najnowsze zdj cie zast puje najstarsze.

2. Przegl danie zdj
ywaj c przycisków

3. Po czenie modu u sterownika zamka z jednostk wewn trzn
i

w trybie czuwania monitora mo na przegl da

zachowane zdj cia. W celu wyj cia z trybu przegl dania zdj
przycisk

nale y nacisn

lub odczeka 10 sekund, aby system wykona to automatycznie.

3. Usuwanie zdj

Upewni si , e obie jednostki s odpowiednio zasilone i w czone oraz, e panel
znajduje si

w trybie prowadzenia rozmowy (interkomu). W razie potrzeby

nacisn przycisk
na panelu.
W celu dokonania po czenia, nale y nacisn

przycisk nawi zywania po czenia

modu u (p. str. 8) - kontrolka nawi zania po czenia modu u zab

W tym celu nale y wy czy monitor prze cznikiem 16 (p. str. 6), a nast pnie

Nast pnie nale y nacisn

nacisn

zacznie miga

jednocze nie przyciski

i

i w czy monitor. Trzyma wci ni te

przycisk

modu u - kontrolka powinna zgasn

nast pnie "no photo" i "Please turn power off". W ten sposób zostan usuni te

przycisk

wszystkie zdj cia z pami ci urz dzenia.

sekundach co b dzie oznacza o,

proces usuwania zdj

, nale y wy czy

i ponownie w czy

nie 1 raz.

na panelu. Je li kontrolka na module

nale y ponownie nacisn

przyciski tak d ugo, a pojawi si na ekranie napis "Delete all photo, please wait" a

Aby zako czy

powodzeniem na ekranie uka e si

przycisk nawi zywania po czenia

. W tym momencie trzeba ponownie nacisn

na panelu. Kontrolka powinna zacz

miga

i zgasn

po 3

e nawi zanie po czenia zako czy o si

powodzeniem.

monitor.
3. Po czenie pilota z modu em sterownika zamka
Nawi zywanie po czenia

Upewni si , e oba urz dzenia s odpowiednio zasilone i w czone. Nast pnie

1. Po czenie 1 kamery z jednostk wewn trzn (wersja 1v4)

nacisn

Upewni si , e obie jednostki s odpowiednio zasilone i w czone. Aby dokona

nawi zania po czenia modu u zab

po czenia, nale y nacisn

Kiedy kontrolka zacznie miga

jednocze nie przycisk nawi zywania po czenia 10

(p. str. 6) kamery oraz przyciski

i

na panelu. W trakcie procesu

przycisk nawi zywania po czenia modu u (p. str. 8). Je li kontrolka
nie 1 raz, nacisn

przycisk

równomiernie ponownie nacisn

na pilocie.
przycisk

nawi zania po czenia znajduj cy si na module sterownika - kontrolka powinna

po czenia na ekranie monitora pojawi si komunikat "VER5 1v4 Pairing". Je li

zgasn

proces zako czy si powodzeniem na ekranie uka e si obraz z kamery.

Kontrolka powinna zacz

. W tym momencie trzeba ponownie nacisn
miga i zgasn

przycisk

na pilocie.

po 3 sekundach co b dzie oznacza o,

e nawi zanie po czenia zako czy o si sukcesem.
www.sterr.pl
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Uwagi dotycz ce u ytkowania

1. Nie przykrywa mikrofonów i g
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11. Diagnostyka usterek

ników w trybie pracy.

Usterka

2. Zawsze stosowa zasilacze i adowarki dostarczone razem z wideofonem, lub o
identycznych parametrach pracy (napi cie i pobór pr du).

Urz dzenie nie

3. Nie naprawia urz dzenia we w asnym zakresie - ryzyko pora enia pr dem.

cza si .

Kontrola

Czynno

Czy prze cznik znajduje si w

Ustawi prze cznik w

pozycji "ON"?

pozycji "ON".

Czy akumulator jest

Na adowa akumulator.

na adowany?
10. Parametry techniczne
Kamera zewn trzna

Monitor wewn trzny

Wej cie: 100-240V 50/60Hz; Wej cie: 100-240V 50/60Hz;

Zasilacz

prawid owo

Czy adowarka jest prawid owo
Akumulator nie
aduje si .

pod czona do gniazda mini

wtyczk mini USB do

USB?

gniazda w monitorze.

Czy adowarka jest prawid owo

prawid owo

Wyj cie: 5V/1A

Wyj cie USB: 5V/1A

6 szt. diod LED

-

Nie ma g osu w

Kamera / Ekran

CMOS 300K pikseli

7" TFT 800x480 pikseli

trybie interkomu.

Akumulator

BL-5J 1250 mAh

BL-5J 1250 mAh

Obraz z kamery

Czy monitor znajduje si blisko Odsun

2,4 GHz

2,4 GHz

miga lub z g

urz dze wytwarzaj cych fale

najdalej od urz dze

126 x 93 x 42 mm

236 x 130 x 18 mm

dobiegaj

elektromagnetyczne np.

wytwarzaj cych fale

Dwustronnie klej ca ta ma lub

Natynkowy lub wolnostoj cy

nienaturalne d wi ki. kuchenki mikrofalowej?

ród o wiat a

Cz stotliwo

pracy

Gabaryty
Monta / Instalacja

ona do gniazdka 230 V?

nika

wkr ty

Sprawdzi ustawienie poziomu Zwi kszy poziom
no ci.

no ci.

3 godziny

3 godziny

Czas czuwania

35 dni

4 dni

Czy odleg

Temperatura pracy

-15 °C ÷ +55 °C

-15 °C ÷ +55 °C

monitora jest w

85 %

ród a zasilania?

elektromagnetyczne.
kamery.

kamery od
ciwa?

85 %

Rozwi zaniem mo e by

sygna ów.

opcjonalna antena
nadawczo-odbiorcza.

zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym sprz t ten, po
cznie z

Czy w pobli u monitora znajduj Odsun

innymi odpadami pochodz cymi z gospodarstwa domowego.
ytkownik jest zobowi zany do oddania go w punkcie odbioru

monitor jak

si urz dzenia wytwarzaj ce

najdalej od urz dze

fale elektromagnetyczne?

wytwarzaj cych fale

zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego.
info@sterr.pl

metalowych konstrukcji
ograniczaj zasi g.

Monitor nie odbiera

Zgodnie z Dyrektyw Europejsk 2002/96/WE oraz Ustaw o
okresie jego u ytkowania nie mo e by umieszczany

Przeszkody w postaci
lub elbetonowych cian

Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych

www.sterr.pl

monitor jak

Czy kamera jest pod czona do Pod czy zasilanie do

Czas adowania

Wilgotno

adowark do gniazdka.

elektromagnetyczne.
Str. 15

Str. 16

i n f o @s t e r r . p l

www.sterr.pl

