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Nie podłączaj urządzenia do innych 
urządzeń, w przeciwnym razie 

może zostać trwale uszkodzone.
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Nie używaj wielu przedłużaczy do
zasilania urządzenia. W

przeciwnym razie może dojść do
podwyższenia temperatury i

zagrożenia pożarem.

Nie umieszczaj ciężkich
przedmiotów na urządzeniu

Nie używaj wody ani środków
chemicznych do czyszczenia

zewnętrznej części urządzenia z 
brudu.

Zawsze używaj suchej szmatki, aby
zapobiec uszkodzeniom 

Nie zginaj ani nie odłączaj
przewodu zasilającego. Jeśli jest

uszkodzony, istnieje ryzyko
pożaru lub porażenia prądem

Upewnij się, że na powierzchni
urządzenia nie gromadzi się

kurz ani inne cząstki stałe i brud.

OSTRZEŻE

OGŁOSZENIE

Zapobiegaj przedostawaniu się
obcych cząstek i substancji do

urządzenia.

Zainstaluj urządzenie na
płaskiej i stabilnej

powierzchni.

Jeśli maszyna wydaje dziwne
dźwięki podczas pracy,

natychmiast odłącz zasilanie i
skontaktuj się z pomocą

techniczną.

Jeśli nie korzystasz z urządzenia
przez dłuższy czas, odłącz je od

zasilania. 

Nie instaluj urządzenia w
miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie

promieni słonecznych i blisko
źródeł ciepła.

Nie należy samodzielnie 
demontować,

naprawiać ani modyfikować 
urządzenia.

Niezastosowanie się do tego 
zalecenia

Nie instaluj urządzenia w wilgotnym
środowisku. Nieprzestrzeganie

zalecanych warunków eksploatacji
może spowodować pożar, 

porażenie
prądem lub trwałe uszkodzenie

sprzętu.

Nie zginaj ani nie odłączaj
przewodu zasilającego. Jeśli jest

uszkodzony, istnieje ryzyko
pożaru lub porażenia prądem
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Wprowadzenie urządzenia
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Główna funkcja

• Połączenie
• Monitorowanie
• Połączenie wewnętrzne
• Nadawanie

• Podsłuchiwanie
• Nie przeszkadzać
• Zostaw wiadomość
• DVR(urządzenie nagrywające)

Sprawdzenie zawartości opakowania

Ochrona środowiska

Nie wyrzucaj zużytych urządzeń elektrycznych i baterii wraz z
niesortowanymi odpadami komunalnymi, korzystaj z punktów
zbiórki na sortowane odpady. W przeciwnym razie może dojść
do zanieczyszczenia gleby lub wody.

Wideotelefon 4,3 "z kolorowym wyświetlaczem i przyciskami dotykowy-
mi o wyjątkowej, ultracienkiej konstrukcji. Dzięki wbudowanemu mikro-
fonowi i głośnikowi możliwa jest komunikacja ze stacją wejściową lub 
poszczególnymi monitorami „bez użycia rąk” bez użycia słuchawki. 
Oprócz standardowych funkcji wideotelefonu, VERIA 7043 oferuje 
również funkcję prostego urządzenia rejestrującego z możliwością 
podłączenia do 3 kamer analogowych i przechowywania zdjęć lub 
wideo. Urządzenie wyróżnia się między innymi prostym montażem, 
który można wykonać w kilka minut. Sterowanie wideotelefonem jest 
również łatwe dzięki menu w całości w języku czeskim. Wideofon 
VERIA 7043 jest w pełni kompatybilny z dostępną gamą kamer wejś-
ciowych VERIA i kamer analogowych.

Po otrzymaniu urządzenia należy najpierw sprawdzić, czy opakowanie 
nie uległo widocznym uszkodzeniom podczas transportu. Jeśli jednak 
urządzenie jest widocznie uszkodzone po rozpakowaniu i zdjęciu osłon 
ochronnych, nigdy nie używaj urządzenia ani jego elementów i 
natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą.
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Słuchawka
Na lewo
Menu / potwierdzenie
Na prawo
Plecy
Otwarcie
Odpowiedź 
Monitor
Dioda LED stanu
Przełącznik
Mikrofon
Gniazdo karty SD

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

. awarto  paczki

Uwaga: Kodowanie kolorami żył dołączonych przewodów połączeniowych: 
RD =czerwony, BU = niebieski, YE = żółty, WH = biały, BN = brązowy.

. pis urz dzenia

zę i lo Uwaga
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 ks
1 ks
4 ks

1 ks

Wideotelefon Hands-free wideotelefon
Wspornik do montażu powierzchniowego
Zasilacz 15V DC
RD+BU+YE+WH
2 x BU+WH (CCTV)
RD+BU+YE+WH+BN
2 x Ø 3 x 35 mm + 2 x kolek
Drukowana instrukcja obsługi

Uchwyt
Adapter sieciowy
4-pinowy kabel
4-pinowy kabel
5-pinowy kabel
Elementy złączne
Instrukcja obsługi
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P4P3
①Port do podłączenia stacji wejściowej

Port do podłączenia drugiej stacji
wejściowej lub inne kamery CCTV

Port do podłączenia kamer CCTV

Port do połączenia między monitorami

②

③

④

P3

P4

CCTV2 - video kontakt CCTV kamery
G N D - ziemia
CCTV1 - video kontakt CCTV kamery
GND - 

A D - kontakt audio
G N D - ziemia
DATA - zasilanie (+)
V D - kontakt wideo

Uwaga: 
Urządzenie zasilane jest z przewodu sieciowego 230 V AC o długości 
120 cm. 
Monitor posiada port P3 do podłączenia pary analogowych urządzeń 
zabezpieczających kamer (CCTV1, CCTV2, 2x GND). Użyj pasywnego do 
fizycznego połączenia z wideotelefonem konwerter skrętki / BNC. Dodat-
kowo kamera musi być zasilana z osobnego źródła (patrz schematy 
połączeń). 
Do podłączenia kamery analogowej możesz również użyć portu P2, po 
podłączeniu do zacisków VD2 a GND. 

P2P1
① ②

③ ④

AD2 - kontakt audio
G N D - ziemia
PWR2 - zasilanie (+) stacji wejściowej
VD2 - kontakt wideo

P2

P1
A D 1 - kontakt audio
G N D - ziemia 
PWR1 - zasilanie (+) stacji wejściowej
V D 1 - kontakt wideo
DATA - kontrola ruchu bramy na niektórych stacjach wjazdowych 

ziemia
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Monitory są ze sobą połączone w porcie P4 i wspierać funkcję„Połączenie 
wewnętrzne“ (zobacz opis głównych funkcji).
Uwaga:
Podczas korzystania z bramofonu z dwoma lub więcej przyciskami 
interkom między monitorami nie działa.

Podłączenie 2 x stacji wejściowych i maksymalna liczba 4 x monitor i  
maksymalna liczba 8 x CCTV (analogová) kamera.

. pcje poł czenia

Stacja wejściowa 

Stacja wejściowa 

Monitor A Monitor B Monitor C Monitor D

CCTV2 CCTV2CCTV2CCTV2

CCTV1 CCTV1CCTV1 CCTV1

Stacja wejściowa1

Monitor A Monitor B Monitor C Monitor D

CCTV2 CCTV2CCTV2CCTV2

CCTV1 CCTV1CCTV1 CCTV1
CCTV3

Podłączenie 1 x stacji wejściowej i maksymalna liczba 4 x monitor i 
maksymalna 9 x CCTV (analogová) kamera.



  

Do połączeń między monitorami i stacjami wejściowymi zalecamy 
stosowanie nieekranowanego kabla sygnałowego lub danych o 
przekroju 0,5 mm2 w odległości do 30 m. W przypadku odległości 
większych niż 30 m należy użyć kabla ekranowanego o takim samym 
przekroju.
Uwaga: W przypadku używania kabla ekranowanego ekran musi być 
uziemiony. Przewody wideotelefonu nie powinny być prowadzone w 
tym samym kablu, co przewody innych instalacji (dzwonek, alarm, 
instalacje telekomunikacyjne) i nie więcej niż 15 m równolegle z innym 
el. zarządzanie.

Uwaga: W celu bezproblemowego działania wideotelefonu należy
przestrzegać poniższych instrukcji instalacji. 
Nie instaluj monitora:
• w zapylonym środowisku, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu lub    
innych cząstek stałych i substancji do urządzenia
• w pobliżu źródeł ciepła lub w miejscu narażonym na bezpośrednie    
działanie promieni słonecznych
• w środowiskach o dużej wilgotności i kondensacji
• w pobliżu silnych źródeł promieniowania elektromagnetycznego
• na niestabilnych i nierównych powierzchniach
Procedura instalacji:
Przygotować odpowiednie okablowanie zgodnie z instrukcją producenta 
do łączenia poszczególnych elementów w zależności od ich wzajemnej 
odległości i zakończyć odpowiednimi złączami. Wybierz żądaną 
wysokość instalacji monitora i zabezpiecz metalowy wspornik w pozycji 
poziomej za pomocą dostarczonych elementów mocujących. Zwróć 
uwagę na prawidłową orientację konsoli pokazaną na poniższym 
rysunku. Podłącz złącza do monitora i przesuń go w dół na konsoli.
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3.1 Specyfikacje okablowania

3.2 Instalacja



1

2

4

3

5

1

Uwaga: Zalecamy umieszczenie standardowej podtynkowej puszki
instalacyjnej o średnicy 68 mm pod wspornikiem montażowym 
monitora, aby zapewnić wystarczającą przestrzeń do podłączenia 
złączy.  

Pod wyświetlaczem znajduje się 7 przycisków dotykowych służących 
do sterowania monitorem. Ich funkcje zmieniają się w zależności od 
aktualnie wyświetlanego menu.

Poruszanie się po menu wideotelefonu odbywa się za pomocą    
przycisków           nawigacyjnych,zatwierdzenie wyboru przyciskiem      , 
i powrót do poprzedniego menu przyciskiem       . 
Opis menu wideotelefonu przedstawia poniższy rysunek:
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4.1 Sterowanie

. aczynamy

kona pis funkcji przycisku
Potwierdzenie / zrobienie zdjęcia
Nawigacja w górę / w dół, w lewo / w prawo
Odbiór rozmowy
Przeglądanie/przełączanie wejść wideo(stacja wejścia) 
Aktywacja połączenia wyjściowego stacji wejścia
Powrót do poprzedniej oferty / kalendarz
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4.2 Menu główne

Aby wejść do menu głównego, naciśnij klawisz oznaczony w trybie 
czuwania        . Następnie zostanie wyświetlone poniższe menu. 
Aktualnie wybrana pozycja jest pokazana w menu głównym za pomocą 
kursora w postaci białego paska (patrz poniższy rysunek, pozycja 
„Podgląd”). Położenie kursora można zmienić za pomocą               pr-
zycisków nawigacyjnych, a potwierdzenie wyboru przyciskiem        .

[Date & Time] - Po wybraniu zostanie wyświetlony kalendarz elektro-
niczny i zegar. Aby wyjść z menu „Data i godzina”, naciśnij przycisk   . 
Elektroniczny kalendarz i zegar pozostają stale wyświetlane na ekranie, 
w pozostałych przypadkach podświetlenie wyświetlacza wyłączy się 
automatycznie po 30 sekundach.

W górnej części wyświetlacza znajduje się numer aktualnie ogląda-
nejzakładki oznaczony symbolem , w środku opis wyświetlanego 
menu . Przełączniki mają tylko 2 możliwe stany i służą do  
dezaktywacji  lub  aktywacji danej funkcji. Wybierz przycisk z 
symbolem  , aby przejść do rozszerzonego menu ustawień wybra-
nej funkcji. W przypadku opcji z wyświetlaną wartością opcje 
można zmieniać cyklicznie za pomocą przycisków potwierdzenia i 
przycisków nawigacyjnych.
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Jeśli jeden z alarmów jest aktywny, dni w kalendarzu będą podświetlone na 
niebiesko, w których ma być aktywowany alarm (patrz rozdział 5.1).
Uwaga: Następujące menu „Zdjęcia”, „Wideo”, „DVR”, „Wiadomość” i 
„Multimedia” służą do przeglądania i zarządzania każdym typem plików. 
Nawigacja i sterowanie są podobne w powyższych menu, więc ze względu 
na oszczędność kosztów praca z plikami zostanie ogólnie opisana w 
następnym rozdziale 4.2.

[Podgląd] - Użyj tego menu, aby wyświetlić wideo na żywo  z podłączo-
nych stacji wejściowych lub analogowych kamer CCTV. Do wejścia do 
menu można także użyć klawisza w trybie czuwania         .

Po wybraniu opcji zostanie wyświetlony obraz z podłączonej stacji wejś-
ciowej,za pomocą przycisku          istnieje możliwość zrobienia zdjęcia 
aktualnie oglądanego kanał wideo. Przycisk                   służy do regulacji 
głośności podczas przyciskiem          mikrofon monitora może być aktywo-
wany natychmiast, lub dezaktywować.

Notatka: Aktywacja mikrofonu sygnalizowana jest poprzez wyświetlanie 
tekstu „Proszę mówić ” na wyświetlaczu, dezaktywacja natomiast poprzez 
wyświetlanie tekstu„ tłumiąc dźwięk ”. 
Przycisk           jest przeznaczony do cyklicznego przełączania wejść wideo 
(stacji wejścia i podłączonych kamer analogowych CCTV). Naciśnięcie 
przycisku           w trybie naświetlania powoduje aktywację złącza wyjś-
ciowego stacji wejścia (np. otwarcie el. zamka).

[Dzwonek] - Po wybraniu opcji funkcja „Połączenie wewnętrzne” zostanie 
uaktywniona. Jest to połączenie głosowe między połączonymi monitorami, 
które można odebrać na innych monitorach, naciskając przycisk               
lub odrzucić, naciskając przycisk         .
Przyciski       i       służą do regulacji głośności rozmowy.
Uwaga: Funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy 2 lub więcej monitorów jest 
połączonych.



To tylko jednokierunkowa transmisja dźwięku, tj. że drugi monitor słyszy 
użytkownika,który rozpoczął transmisję, ale nie na odwrót. 
Uwaga: ta funkcja jest dostępna tylkowtedy, gdy 2 lub więcej monitorów 
jest połączonych.

[Monitor] - Wybranie opcji aktywuje funkcję „Nasłuchuj”. W takim 
przypadku możliwe jest ukierunkowane odsłuchiwanie wybranego 
podłączonego wideotelefonu przez użytkownika.Podobnie jak w 
przypadku funkcji nadawania, użytkownik, który uruchomił funkcję 
monitora, słyszy dźwięki dochodzące z otoczenia wybranego
wideotelefonu, a nie odwrotnie. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego 
wideotelefon był podsłuchiwany, funkcję tę można po prostu wyłączyć w 
menu (patrz rozdział 5.1).
Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy 2 lub więcej monitorów 
jest połączonych.

[Wyciszyć] - Wybranie opcji powoduje jej aktywację     , lub 
dezaktywacja        funkcjonować „Nie przeszkadzać“. Podczas aktywacji 
tej funkcji nie będzie wideotelefonu podczas połączenia przychodzącego 
lub transmisji nie emitują żadnego dźwięku i pojawia się tylko informacje 
na wyświetlaczu. Ta opcja jest sygnalizowana miganiem status niebieska 
dioda LED.

[Nagrywanie] - Po naciśnięciu przycisku rozpocznie się nagrywanie 
wiadomość audio w maksymalnej długości 120 sekund. Wskazane jest 
bieżące nagranie pokazując czerwony kwadrat w ikonę kosmosu 
nagranie.Ponowne naciśnięcie przycisku nagrywanie kończy się a zapisz 
wiadomość w menu„Wiadomość“ głównie menu wideotelefonu.

12

VERIA 7043

4.3 Przeglądaj i odtwarzaj nagrania i pliki multimedialne
Kategorie „Zdjęcia”, „Wideo”, „DVR”, „Wiadomości” i „Multimedia” służą 
do przechowywania, zarządzania i odtwarzania nagrań audio / wideo lub 
plików zapisanych na karcie pamięci. W przypadku wykonania nowego 
nagrania użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie w trybie 
czuwania monitora poprzez miganie przycisku menu głównego w 
odstępach 1-sekundowych i wyświetlenie symbolu odpowiedniej kategorii 
w prawym górnym rogu ikony.
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Pliki w kategoriach są sortowane w katalogi nazwane według daty  
nabycia w formacie RRRRMMDD (R = rok, M = miesiąc, D = dzień). 
Poszczególne pliki nazywane są podobnie na podstawie daty i godziny  
pozyskania w formacie DD-MMRRRR GG: MM: SS (H = godzina, M = 
minuta, S = sekunda), posortowane od najnowszego do najstarszego. 
Ponadto rekord, który nie był jeszcze przeglądany, jest uzupełniony o 
symbol ? ; po wyświetleniu symbol zmienia się na  . 
Wybrany plik można otworzyć naciskając przycisk   . Przełączanie 
między poszczególnymi plikami jest możliwe za pomocą przycisków 
             . Uwaga: Podczas oglądania filmów przyciski           służą do 
zwiększania / zmniejszania szybkości odtwarzania lub do zmiany 
kierunku odtwarzania.
 Podczas oglądania filmów poszczególne pliki są automatycznie 
odtwarzane po kolei w kolejności, w jakiej zostały zapisane, a cykl jest 
powtarzany, aż użytkownik ręcznie zakończy odtwarzanie. 
Aby usunąć katalog lub plik, najpierw zaznacz żądany obiekt, a następ-
nie  naciśnij i przytrzymaj przycisk     . Aby potwierdzić usunięcie, wybi-
erz opcję „usuń” lub „anuluj”przerywasz operację. 

Menu Multimedia służy do odtwarzania obrazów (.jpg) i plików audio 
(.mp3) zapisanych na karcie pamięci. Jest podzielony na 2 foldery, 
„Obraz” i „Muzyka”. Otwarcie pliku w folderze „Obraz” aktywuje funkcję 
„Ramka na zdjęcie”. Po naciśnięciu przycisku            automatyczne
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Czas dzwonka - Ustaw interwał czasu dzwonka po naciśnięciu 
przycisku dzwonka lub aktywacji funkcji „Dzwonek” i „Monitor”. Interwał 
można ustawić w zakresie od 10 do 60 sekund (10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 
30 s, 35 s, 40 s, 45 s, 50 s, 55 s, 60 s).

Głośność dzwonka - regulacja głośności dzwonka w zakresie 10 ~ 
100% (10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%).

Ustawianie typu dzwonka - Wybór dźwięku dzwonka dla 
poszczególnych wejść wideo „Drzwi 1”, „Drzwi 2”, „Interkom typ 
dzwonka” (wewnętrzne wywołanie głosowe). Ustawienie przełącznika w 
pozycji  obok opcji „Powrót do tonu“ spowoduje powtórzenie dźwięku 
dzwonka. Ustaw przełącznik w pozycji , aby wyłączyć funkcję.

Nie przeszkadzać - ustawienie przełącznika w pozycji  spowoduje 
wyciszenie dzwonków po naciśnięciu przycisku dzwonka, podczas 
wewnętrznego połączenia głosowego itp. Ustawienie  spowoduje 
wyłączenie funkcji „Nie przeszkadzać”.
Uwaga: Funkcję „Nie przeszkadzać” można również aktywować
naciskając przycisk „Wyciszyć” (patrz rozdział 4.1).
     
Monitorowanie - Po ustawieniu przełącznika w pozycji , monitor 
można słuchać w ramach funkcji „Monitor” (patrz rozdział 4.1). Po 
ustawieniu przełącznika w pozycji , można słuchać zabroniony.

Aby wejść do menu ustawień systemowych, w trybie czuwania naciśnij, 
a następnie wybierz      „Ustawienia”. 

5.1 Opcje ustawień

5. Ustawienia systemowe

 odtwarzanie zapisanych obrazów rozpoczyna się co 5 sekund. Możesz 
zakończyć odtwarzanie albo naciskając przycisk       lub przyciski         . 
W podobny sposób działa otwarcie pliku w drugim folderze „Muzyka”, 
który uruchamia prosty odtwarzacz mp3.
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Nazwa ikony - gdy przełącznik znajduje się w pozycji , obok ikon w 
menu głównym wyświetlane są etykiety. Etykiety są ukryte, gdy 
przełącznik znajduje się w pozycji .   

Ilość automatycznego przechwytywania- włącz automatyczne robie-
nie zdjęć po naciśnięciu przycisku dzwonka na stacji wejściowej. Funk-
cję można wyłączyć, ustawiając przełącznik w pozycji  lub ustawić 
żądaną liczbę zdjęć, wybierając 1 ~ 3.

Kopiowanie plików na kartę SD - Możliwość kopiowania plików 
zapisanych w pamięci wewnętrznej monitora na kartę pamięci microSD. 
Aby skopiować, wybierz opcję [Kopiuj] lub anuluj [Anuluj]. 

Ustawienia rejestratora - Menu do konfiguracji funkcji DVR (Digital 
Video Recorder).

Rejestrator włączony- Ustawienie przełącznika w pozycji  aktywuje 
funkcję DVR, ustawiczys posenie przełącznika w pozycji  spowoduje 
wyłączenie funkcji DVR.

 Czułość czujnika ruchu - reguluje czułość wykrywania ruchu obrazu. 
Ustawienie jest możliwe na 3 poziomach, a mianowicie na poziomach 
„Niski”, „Normalny” i „Wysoki”. Ustawienie czułości na  wyłącza wykry-
wanie ruchu i nagrywanie w sposób ciągły przez określony czas.

Uwaga: Jeśli w polu widzenia kamery stacji wjazdowej często znajdują 
się poruszające się obiekty (np. roślinność, transport), zalecamy wybra-
nie niższego stopnia czułości, aby zaoszczędzić miejsce na karcie 
pamięci. 

Czas początkowy - Ustaw godzinę rozpoczęcia aktywacji DVR.

Czas końcowy -Ustaw godzinę zakończenia, aby włączyć funkcję DVR. 

Uwaga: Wprzypadku nagrywania ciągłego ustaw czas rozpoczęcia na 
dowolną wartość, a czas zakończenia na wartość krótszą o jedną 
minutę (np. początek 00:00, koniec 23:59).
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Pojemność Różnica FPS Długość zapisu
<2GB

1, 2, 5, 10
1, 2, 5, 10

1, 2, 5
12GB 320x240

Funkcja DVR nie jest dostępna
>24 hod./1 FPS
>48 hod./1 FPS
>96 hod./1 FPS
>192 hod./1 FPS

320x240
320x240

320x240, 640x480

4GB
8GB

≥16GB

Ilość klatek - ustawienie FPS (klatki na sekundę) dla sekwencji wideo 
przechwytywanych na podstawie wykrywania ruchu. Możesz wybrać 1, 
2, 5 lub 10 FPS. Im wyższa wartość FPS, tym płynniejsza sekwencja 
wideo, ale zajmuje więcej miejsca na karcie pamięci. 

Rozdzielczość - ustaw rozdzielczość sekwencji wideo przechwytywa-
nych na podstawie wykrywania ruchu. Dostępne są rozdzielczości 
320x240 i 640x480. Podobnie jak w przypadku FPS, im wyższa rozdziel-
czość, tym wyższa jakość sekwencji wideo i
wyższe wymagania dotyczące przechowywania. 
Uwaga: opcje ustawień FPS i rozdzielczości wideo są dostępne w zależ-
ności od rozmiaru używanej karty pamięci microSD. Dostępne wartości, 
w tym przybliżona długość nagrania, są wymienione w poniższej tabeli.

Źródło nagrania - Wybór źródła sygnału wideo przeznaczonego do 
nagrywania z podłączonych stacji wejścia lub kamer analogowych 
CCTV.

Czas wygaszacza ekranu - Po uruchomieniu zapisu w ramach funkcji 
DVR nastąpi automatyczne wyświetlanie wybranego wideo wejścia na 
ekranie. Poprzez wybór czasu oszczędzania ekranu można ustawić 
czas, w którym podświetlenie
wyświetlacza jest aktywne, zanim monitor przejdzie do trybu czuwania. 
Dostępne są wartości 1, 2, 3, 4. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 i 
60 min, ewentualnie przez wybór „Nigdy ” oszczędnik można całkowicie 
wyłączyć. 
Notatka: W menu funkcji DVR na dole wyświetlacza znajduje się informa-
cja o całkowitej pojemności wbudowanej karty microSD i jej wykorzysta-
niu.
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Automatycznie zostawianie wiadomość - funkcja automatycznego 
przechowywania wiadomośći umożliwia gościowi pozostawienie wiado-
mości wideo, jeśli połączenie nie zostanie odebrane, dopóki dzwonek 
nie zakończy się po naciśnięciu przycisku dzwonka na stacji wejściowej 
(patrz opcja „Czas dzwonka”). Aby włączyć tę funkcję, ustaw przełącznik 
w menu ustawień w pozycji , w przeciwnym razie funkcja nie będzie 
aktywna. Gdy funkcja jest aktywna, odwiedzający jest proszony o poja-
wienie się komunikatu po dzwonieniu w ustawieniu fabrycznym: „Witam, 
w tej chwili nikogo nie ma w domu, proszę zostawić wiadomość po 
sygnale”. ). Po sygnale odwiedzający może nagrać wiadomość wideo 
trwającą 30 sekund. Zakończenie nagrania sygnalizowane jest komuni-
katem: „Nagranie zakończone, dziękuję”.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko przy monitorze podłączo-
nym do stacji wejściowej i ustawieniu adresu urządzenia na „Pokój 
1” (patrz poniżej).

Zmiana komunikatu na początku i na końcu nagrywania komunika-
tu - Komunikaty sygnalizujące początek i koniec nagrywania komunika-
tu można zmienić w następujący sposób:
1) Wybierz [Nagrywanie] w menu głównym i nagraj żądaną wiadomość 
przez maksymalnie 10 sekund, aby rozpocząć i 20 sekund, aby zakońc-
zyć nagrywanie.
2) Następnie wybierz [Wiadomość] w menu głównym i uruchom żądane 
nagranie przyciskiem     .
3) Przytrzymaj wciśnięty przycisk       podczas odtwarzania, aby wejść 
do menu ustawiania żądanego komunikatu, pokazanego na poniższym 
rysunku.



4) W polu „Typ alarmu” wybierz „Ton urzytkownika”, a następnie jako 
„Ton play” wybierz „Ton rozpoczęcia” lub „Ton zakończenia” w zależnoś-
ci od żądanego typu wiadomości.
5) W razie potrzeby dostosuj głośność wiadomości za pomocą opcji 
„Głośność tonu alarmu” i potwierdź ustawienie, wybierając przycisk 
[Wykonaj].

Adres urządzenia - przy podłączaniu 2 lub więcej monitorów konieczne 
jest ustawienie unikalnego adresu dla każdego z nich. Wprzeciwnym 
razie doszłoby do kolizji adresów w systemie i nie byłoby możliwe jego 
pełne wykorzystanie. Ustaw „Pokój 1” dla głównego monitora 
podłączonego bezpośrednio do stacji wejściowej. W przypadku innych 
podłączonych monitorów ustaw jedną z pozostałych dostępnych opcji 
na „Pokój 2 ~ 4”. Jeśli w systemie wystąpi kolizja adresów, po wybraniu 
niedostępny adres zostanie podświetlony na czerwono.

Stan portu - menu stanu portu służy do włączania lub wyłączania wejść 
wideo dostępnych do przeglądania w trybie „Podgląd” (patrz rozdział 
4.1). Ustawienie wartości  na przełączniku włącza odpowiednie 
wejście wideo, ustawienie wartości  wyłącza je.

Ustawienie czasu systemowego - Datę i godzinę systemową można 
ustawić w menu. Za pomocą przycisków           ustaw żądane wartości i 
wybierz opcję [Zapisz], aby zapisać wprowadzone zmiany, lub opcję 
[Wyjście], aby powrócić do poprzedniego menu bez zapisywania zmian.

Ustawienie czasu alarmu - menu służy do konfiguracji 6 niezależnych 
alarmów (budzików). Alarmy nieaktywne są oznaczone symbolem  , 
alarmy aktywne symbolem . Aby ustawić wymagane parametry, w 
dowolnym momencie naciśnij linię z odpowiednim alarmem (czas 
alarmu 1 ~ 6). Z przełącznikiem [Status] w pozycji aktywujesz alarm lub 
przełączasz go w pozycję ·, aby go wyłączyć. Użyj opcji „Tryb cyklu”, 
aby ustawić okres powtarzania alarmu. W przypadku wybrania opcji 
„Pojedynczy” alarm włączy się tylko raz o ustawionej dacie i godzinie. 
Wybranie opcji „Tydzień”, „Miesiąc” i „Rok” spowoduje powtórzenie 
ustawionego alarmu zgodnie z. 
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Oferta zawiera zaawansowane ustawienia dotyczące sterowania 
podłączonymi urządzeniami (el. zamkami, przejazdami bramą itp.) 
funkcję do aktualizacji firmware i inne. Aby wejść do menu, należy 
najpierw wyłączyć monitor (odłączyć od źródła zasilania). Następnie 
ponownie podłącz monitor do źródła, poczekaj aż nastąpi podwójne 
błyszczenie diody wskazującej w lewym górnym rogu monitora i naciśnij 
i przytrzymaj przycisk         , następnie wyświetl ofertę zaawansowanego 
ustawienia.

5.2 Menu ustawień zaawansowanych

Wybierając opcję „Wybór tygodnia”, można za pomocą przełącznika 
określić konkretne dni tygodnia, w których ma być aktywowany alarm. 
Aktywowany alarm      można wyłączyć, naciskając symbol z numerem 
alarmu w lewym dolnym rogu w środowisku kalendarza. W przeciwnym 
razie alarm będzie się powtarzał co 60 sekund. Wybierając „Typ 
dzwonka alarmu” można ustawić jeden z 6 dostępnych dźwięków 
systemowych.

Formatowanie systemu - w menu formatowania systemu można 
trwale usunąć pliki zapisane w pamięci wewnętrznej monitora „Kaso-
wanie pamieci flash” lub na karcie pamięci „Kasowanie karty SD”. Użyj 
przełącznika, aby wybrać żądane opcje i naciśnij [Wykonaj], aby potwi-
erdzić lub naciśnij [Wyjście], aby anulować.
Wersja programu - informacje o aktualnie używanej wersji oprogramo-
wania

Ustawienia tła - w menu możesz zmienić kolor tła wyświetlanego na 
ekranie podczas aktywacji funkcji „Dzwonek”, „Odtwarzanie” i „Moni-
tor”. Aby zmienić,naciśnij przycisk na środku ekranu (kolor 1 ~ 7, zdję-
cie 1).

Przywróć domyślne - wybór przeznaczony jest do przywrócenia 
fabrycznego ustawienia monitora. Wznowienie można potwierdzić 
przez wybór [Przywróć], lub anuluj, wybierając [Wyjście]. 

Język - za pomocą przycisków             można zmieniać język menu 
telefonu wideo.Dostępne są języki: Czeski, Angielski, Rosyjski, Arabski 
i Polski.. 
Notatka: Dostępne wersje językowe mogą być różne w zależności od 
aktualnej wersji firmwar.  
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6. Konserwacji sprzętu

Aktualizacja programu - Wybór służy do aktualizacji firmware moni-
tora. W celu aktualizacji skopiuj pliki aktualizacyjne na kartę pamięci, 
włoż kartę do monitora i wybierz opcję [Aktualizacja]. Poprzez wybra-
nie przycisku [Wyjście] przerywasz proces aktualizacji.

Czas odblokowania - Nastawienie czasu, w którym aktywowany jest 
1. kontakt wyjściowy przy stacji wejścia. Czas można ustawić w przed-
ziale 1 ~ 10 sekund. Odblokowanie monitora - autoryzacja funkcji akty-
wacji połączenia wyjściowego stacji wejścia.

Odblokowanie monitora - włącz funkcję aktywacji wyjścia kontakt ze 
stacją wjazdową.Jeśli ta funkcja jest włączona, nie jest to możliwe z 
podglądu otwórz bramę i bramę bez aktywowania połączenia.
Funkcja służy jako ochrona przed rzypadkowym otwarciem.

Impuls sterowania bramy - pozwala poszerzyć funkcję o sterowanie 
drugim urządzeniem zewnętrznym (brama, drzwi /wyjście reliefowe). 
Wartość domyślna jest 0 - funkcja niedozwolona. Można ustawić 
wartość 0-25s / impuls do sterowania urządzeniem. 

Rozszerzyć tryb odblokowania - 
1-ta opcja umożliwia oddzielne sterowanie zamkiem elektrycznym i 
ruchem bramy
2-opcja ta pozwala na jednoczesne sterowanie elektrozamkiem i 
ruchem bramy poprzez naciśnięcie jednego przycisku.  

Wideotelefon VERIA wymaga minimalnej konserwacji. Podczas usuwa-
nia zabrudzeń należy przestrzegać następujących wskazówek:
• Użyj miękkiej, niestrzępiącej się szmatki. Unikaj używania szorstkich 
ściereczek, chusteczek do serwetek i innych materiałów, które mogą 
uszkodzić urządzenie.
• Do czyszczenia nie używaj rozpuszczalników, aerozoli ani ściernych 
chemikaliów.
• Upewnij się, że wilgoć, płyny itp. Nie dostają się do otworów urządze-
nia podczas czyszczenia.
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7.  Specyfikacja techniczna

Gwarancja

Displey Kolorowy  4,3“ TFT; 480 x 272 (480 TVL)
Przyciski dotykowe 
4-przewodowy (<30 m 4 x 0,5 mm)

Kontrola
Połączenie
A/V impedancja
Video standard
Pamięć 
Dzwonki
Kontrola blokady
DVR (zapis)
Wykrywanie ruchu
Wykonanie zdjęcia
Podłączenie kamer
Nagrywanie 
Dodatkowe funkcje
Montaż

75/300 Ω
PAL/NTSC
Tak(64 zdjęcia)/opcjonalnie(microSD ≤ 32GB) 
Opcjonalnie (6 melodii)
Tak, 2x (przekaźnik niespolaryzowany)
Opcjonalnie (w przypadku korzystania z karty 
Tak (obraz; 3 poziomy czułości)
Tak (ręcznie / automatycznie)
Tak (maks. 3 kamery analogowe)
Tak
Budzik, kalendarz, ramka na zdjęcia, mp3
Powierzchnia ze wspornikiem montażowym
230 V AC, 7 W (max.), 0,3 W (stand by)
160 x 179 x 24- mm

Zasilacz
Wymiar
Warunki eksploatacji Temperatura -10°C~60°C, 0%~95% RH

SAFE HOME europe s.r.o. jako dostawca gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że 
niniejszy produkt będzie wolny od wszelkich wad materiałowych i wykonawczych 
przy normalnym użytkowaniu i eksploatacji przez okres dwóch (2) lat od daty 
sprzedaży. Obowiązek dostawcy w ramach niniejszej gwarancji ogranicza się do 
wymiany produktu. Naprawa produktu lub jego wymiana na produkt naprawiony 
leży w gestii dostawcy. Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli produkt został 
przypadkowo uszkodzony podczas transportu lub przenoszenia, niewłaściwego 
użytkowania, konserwacji lub obsługi, klęski żywiołowej, takiej jak pożar, powódź, 
burza, trzęsienie ziemi lub błyskawica, z przyczyn niezależnych od firmy Veria 
Trade, takich jak wysokie napięcie, mechaniczne uderzenie lub zalanie wodą, 
uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym podłączeniem, przeróbkami, modyfi-
kacjami lub ciałami obcymi, uszkodzenia spowodowane przez urządzenia peryfe-
ryjne (z wyjątkiem dostarczonych przez uszkodzenia spowodowane pracą w złym 
środowisku pracy, uszkodzenia.

www.safe-home.eu.
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