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1. Ostrzeżenia i przestrogi 

    



OGŁOSZENIE 

     

2. Funkcja i opis urządzenia 

       
1Głośnik 
2Wyświetlacz LCD 
3.Mikrofon 
4. Przycisk menu, wejście do menu głównego 
5. Gniazdo karty pamięci SD 
6. Włącz, wyłącz monitor 
 

 



 

3. Cechy i główne funkcje 
- Hands-free video interkom 
- Cyfrowa transmisja sygnału 
- Przejrzysty interfejs z ekranem dotykowym 
- Połączenie 2-przewodowe bez polaryzacji, łatwe podłączenie 

- Łatwa instalacja jak w przypadku standardowego / tradycyjnego 2-przewodowego systemu analogowego 

- Wbudowana pamięć może przechowywać 256 zdjęć i 16 plików wideo 

- Technologia kodowania i dekodowania H. 264 zapewnia wysoką jakość wideo 

- Rejestrator DVR z detekcją ruchu i dynamicznym zapisem obrazu 

  częstotliwości 

- EPTZ: Możliwość powiększania 

- Funkcja interkomu między monitorami 

- Użytkownik może nazwać monitor i stację wejściową 

4. Zawartość opakowania 
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.  
 
Zawartość opakowania : 

- Monitoruj 

- Uchwyt ścienny 

- Bloki zacisków 

- Kołek 2szt 

- Kółka 2szt 

- Zasilacz 

5.Instalacja 

Uwaga: W celu zapewnienia bezproblemowego działania wideotelefonu należy przestrzegać 
zgodnie z instrukcją instalacji. 
Nie instaluj monitora:  
• w zapylonym środowisku, aby zapobiec wnikaniu pyłu lub innych ciał stałych cząstki i substancje do      
sprzętu,  
• w pobliżu źródeł ciepła lub w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie ciepła światło słoneczne,  
• w środowiskach o dużej wilgotności i kondensacji 
• w pobliżu silnych źródeł promieniowania elektromagnetycznego, 
• na niestabilnych i nierównych powierzchniach. 
Procedura instalacji:  
Przygotuj odpowiednie okablowanie zgodnie z instrukcją producenta dotyczącą podłączania 
poszczególnych komponenty w zależności od ich odległości od siebie i wykończenia odpowiednie złącza. 
Wybierz żądaną wysokość instalacji monitora i zabezpiecz metalowy wspornik za pomocą dostarczonego 
łącznika w pozycji poziomej . Upewnij się, że konsola jest ustawiona prawidłowo 

pokazano na poniższym rysunku.  Podłącz złącza do monitora 



i umieść go na konsoli, przesuwając w dół.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Do montażu należy użyć odpowiednich kabli z dwoma przewodami miedzianymi o przekroju min. 0,5 mm² 
Kabel nie musi być ekranowany, do montażu należy użyć rury ochronnej.  

Przykładowe kable: 
 
CYH 2x0,5 mm², H03VVH2-F 2x0,5mm², JYTY-O 2x1mm². Instalacja może być przeprowadzona tylko przez 
przeszkoloną osobę, montaż systemów VERIA . 

 

 

 

6. Specyfikacja techniczna 

N.O. Pozycja                                            Zawartość 

1 Wyświetlacz Kolorowy 7-calowy wyświetlacz LCD (800 x 400) 

2 Typ domofonu Hands free 

2 Połączenia                                          2 - przewodowe 

4 Zniekształcenia dźwięku Mniej niż 3% 

5 Pasmo przenoszenia 400 – 3,5K 

6 Długość drutu Maksymalnie 200 metrów (Szczegóły w instrukcji obsługi 
stacji wejściowej). 



7 Audio Sygnał cyfrowy (dwukierunkowy) 

8 Video Sygnał cyfrowy (wejście) 

9 Przycisk Dotyk 

10 Połączenia wewnętrzne Obsługiwane 

11 Rozszerzanie monitorów Obsługiwane 

12 Zasilania DC 24V 

13 Zużycie 4W max, 1.5W w trybie gotowości 

14 Temperatura robocza -10°C- +40°C 

15 Temperatura 
przechowywania 

-30°C - +60°C 

16 Wymiary 185x127x17mm 

   

 

 

①Styk mocy (DC24V/1A Max) 
②Analogowe połączenie CCTV 2x (tylko modele: 8277,8277-W) 
③Przełącznik SW1: Do ustawiania 2-przewodowego styku magistrali. 
Ustawienie: ostatni monitor dwuprzewodowej magistrali ustawić na SW1 w pozycji ON.  

Przełączniki SW innych monitorów do pozycji OFF 

 

4. 2-WIRE BUS 

 

 

 

 

 



6. Opcje połączenia 

Adapter 230V/24V DC. 
1: 1x monitor, 1x stacja wejściowa. 

 

 



 



2x monitor, 1x stacja wejściowa

 

4x monitor, 2x stacja wejściowa                                                                              5x monitor, 1x stacja wejściowa 

 



Podłączenie zewnętrznych kamer analogowych. (tylko dla modeli 8277,8277-W)  
Ostrzeżenie: Zawsze używaj osobnego zasilacza do kamer! 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Instrukcja obsługi  
Podstawowe gesty operacyjne na ekranie dotykowym.  
(1) Kliknij Wybierz: potwierdzenie 
(2) Przewiń w lewo: powrót do ostatniego menu 
(3) Przewiń w górę: przejdź do następnej strony 
(4) Przewiń w dół: przejdź do poprzedniej strony 

Odbieranie połączeń 

Podczas dzwonienia na wyświetlaczu pojawia się obraz gościa i pojawia się ekran z ikonami 

Poniższe ikony również pojawiają się na ekranie.  

Ikona 
       

Funkcja Zaakceptować Odłożyć 
słuchaw
kę 

Głośno
ść 

Zrobić 
zdjęcie 

Nagrywanie Odblokuj 
bramę lub 

drzwi 

Wyświetlić 
lub ukryć 
ikony na 
ekranie 

 

 

             

 Ta ikona oznacza, że komunikacja ze stacją wejściową jest OK.  

  Ta ikona oznacza, że komunikacja nie jest OK. Przed pierwszą komunikacją 
           lub gdy wystąpi problem z komunikacją, ta ikona pojawi się na ekranie. 
           W systemie komunikacji ze stacją wejściową ikona „?” znika.  

  Ta biała ikona oznacza, że włożona karta micro SD jest w dobrym stanie.  
 Ta ikona w kolorze czerwonym oznacza, że nie można odczytać włożonej karty micro SD. 

 

 Ta ikona w kolorze zielonym oznacza, że należy sformatować kartę micro SD. 

 



 

7. Funkcja interkomu  

Jeśli instalujesz więcej niż jeden monitor w jednej rodzinie, naciśnij  

ikonę „zadzwoń” w menu głównym, możesz wykonać poniższe operacje.  
(1) Aby nawiązać połączenie wewnętrzne z innym monitorem: Dotknij ikony Połącz  w menu 

Zadzwoń wprowadź adres pokoju docelowego i naciśnij  nawiązać połączenie. 
(2) Transmisja do innych monitorów: 

Kliknij ikonę  rozgłaszanie w menu połączeń. Ekran wyświetla wszystkie monitory, które mają ten sam 
adres pokojowy do nadawania, który możesz wybrać monitor lub wszystko. Uwaga: podczas transmisji 
słuchacze nie mogą rozmawiać z nadawcą. 
(3) Historia połączeń: 

Kliknij ikonę  ostatnie w menu połączeń, aby wyświetlić historię. Naciśnij z dowolnej listy połączeń, 
aby nawiązać połączenie. 
(4) Faworyt: 
Naciśnij i przytrzymaj dowolne połączenie w historii, aby wyświetlić je na ekranie Ikona , 
potwierdzając, dodasz monitor do kategorii ulubionych. Naciskając ikonę  Ulubione wejście do listy 
ulubionych i dotknij wybranej nazwy lub numeru monitora, aby nawiązać połączenie.. 
 
 
Aby dodać stację wejściową do listy urządzeń monitorujących: 

 

Kliknij ikonę  oglądaj w menu głównym. Kliknij ikonę  dodaj urządzenie wszystkie stacje 
wejściowe w systemie pojawią się na ekranie po naciśnięciu, wybrane stacje zostaną dodane do listy 
urządzeń monitorujących, aw menu monitora pojawi się ikona z nazwą stacji wejściowej i po jej naciśnięciu 
uruchomić jego podgląd. W menu zegarka naciśnij i przytrzymaj ikonę stacji wejściowej, ikona pojawi się na 
ekranie potwierdź, aby usunąć stację wejściową z systemu. 
 
 
8. EPTZ: Funkcja powiększania 
Podczas rozmowy lub oglądania dotknij punktu, który chcesz powiększyć, a obraz powiększy się w tym 
punkcie. Ponowne naciśnięcie w dowolnym miejscu przywraca normalny obraz. 
9. Funkcja Nie przeszkadzać 
Jeśli nie chcesz być zakłócony przez dzwonki, możesz włączyć funkcję nie przeszkadzać. 
 
Metoda 1: 
Kliknij ikonę  tryb cichy w menu głównym, funkcja Nie przeszkadzać jest aktywna, a ikona zmienia się na 

 
 
Metoda 2: 

Kliknij ikonę  ustawienia w menu głównym, przejdź do podmenu iw ustawieniach 

włączyć menu „Cichy” i ikonę w menu głównym  automatycznie zmienia się na ikonę . 
 
10. Zrób zdjęcie i nagraj wideo 
(1) Przesyłanie ręczne: 



Podczas rozmowy lub oglądania naciśnij ikonę  robisz zdjęcie. Kliknij ikonę  aby rozpocząć 

nagrywanie wideo, a ikona zmieni kolor na czerwony, naciśnij ponownie , zatrzymujesz nagrywanie, a 
ikona wraca do białego koloru.  
(2) Przesyłanie automatyczne: 

Kliknij ikonę ustawień  w menu głównym przejdź do podmenu i wybierz 
Działania związane z połączeniami ” 
Istnieją  
4 opcje: - Brak akcji 
- Robić zdjęcie 
- Nagraj film 
- Zrób zdjęcie i nagraj wideo 
 
11. Przeglądaj i usuwaj zdjęcia / filmy 

Kliknij ikonę  zdjęcia w menu głównym przechodzisz do listy zdjęć 

pliki i naciśnij wybrane zdjęcie, aby je wyświetlić. Naciskając ikonę lub  wyświetlić poprzednie lub 

następne zdjęcie. Kliknij ikonę  filmy w menu głównym, przechodzisz do listy plików wideo 

i dotknij wybranego filmu, aby go odtworzyć, dotknij lub   wyświetlić poprzedni lub następny film. 
Naciśnij i przytrzymaj wybrane zdjęcie lub film, aby wyświetlić  i potwierdź, aby usunąć plik. 12. Nagrywanie 
/ odtwarzanie, usuwanie plików audio 

Przesyłanie plików audio: Kliknij ikonę  nagrywanie dźwięku Zostanie wyświetlone menu nagrywania. 

Naciśnij ikonę czerwonego kółka  
rozpoczynasz nagrywanie, a ikona zmienia się w zielony kwadrat  na ekranie pojawi się licznik czasu. 

Ponownie naciśnij ikonę  kończysz nagrywanie. 

 
Odtwarzanie plików audio. 
Wszystkie pliki audio są wyświetlane po prawej stronie ekranu. naciśnij wybrany plik audio, aby go 
odtworzyć. Użytkownicy mogą nagrywać dźwięk  
Uruchom również pliki z menu głównego: 

Jeśli nagrano nowe pliki audio, w prawym górnym rogu pojawi się ikona  dźwięki pokazujące numer. 

Kliknij ikonę Dźwięki  wchodzisz na listę audio 
pliki i naciśnij wybrany plik audio, aby go odtworzyć. Nieodtworzone pliki audio mają obok nazwy ikonę 
koperty. 
Usuń pliki audio.  

Kliknij ikonę  dźwięki w menu głównym wybierz „Pamięć zewnętrzna” lub „Pamięć wewnętrzna” i 
naciśnij 

i przytrzymaj wybrany plik, aby wyświetlić ikonę  i potwierdź, aby usunąć plik. 
Uwaga: jeśli chcesz usunąć wszystkie zdjęcia / filmy / audio 

pliki w menu głównym  ikona ustawień wybierz menu usuwania 
i wybierz Usuń całą zawartość z pamięci wewnętrznej lub Usuń całą zawartość z pamięci zewnętrznej 
13. Informacje o przechowywaniu: 

Dotknij ikony  „Pamięć” w menu głównym, aby wyświetlić szczegółowe informacje o pamięci 
zewnętrznej i wewnętrznej. 

 



14. Funkcja alarmu: 

Kliknij ikonę   „Ustawienia ”w menu głównym i przejdź do menu„ Budzik ”. Możesz dostosować 
głośność alarmu i 6 typów alarmów zgodnie z potrzebami użytkownika. 

Kiedy alarm się włączy, stuknij czerwoną ikonę alarmu, aby go wyłączyć, jeśli go nie wyłączysz, wyłączy się 
ponownie za 1 minutę, a następnie wyłącza się automatycznie. 
15. DVR Funkcja: 

Kliknij ikonę  ustawień w menu głównym i przejdź do menu ustawień DVR. Możesz ustawić czas dla 
wygaszacza ekranu i 3 okien czasowych. Wybierz jedno okno czasowe, włącz je, ustaw czas rozpoczęcia, 
czas zakończenia i źródło nagrywania. Rejestrator DVR rozpocznie nagrywanie automatycznie po 
osiągnięciu czasu rozpoczęcia nagrywania. 
 
Uwaga:  
(1) Rejestrator DVR nagrywa tylko wideo bez dźwięku.  
(2) Do obsługi funkcji DVR wymagana jest karta SD o pojemności co najmniej 2 GB, zalecane jest 16 GB 
lub karta SD o pojemności 32 GB  
(3) W przypadku wykrycia ruchu jest on rejestrowany z normalną prędkością (ok. 25 do 30 kl./s) 
jeśli nie zostanie wykryty ruch, jest on rejestrowany z mniejszą prędkością (i 3f / s). 
(4) Jeśli ustawisz ten sam czas rozpoczęcia i zakończenia, funkcja DVR będzie działać w sposób ciągły. 
16. Kopia zapasowa pamięci wewnętrznej:  
Jeśli chcesz zarchiwizować wszystkie nagrane pliki z pamięci wewnętrznej na kartę SD dotknij ikony 
Ustawienia w menu głównym, wybierz opcję Kopia zapasowa pamięci wewnętrznej i pojawią się na ekranie 

po potwierdzeniu zostanie wykonana kopia zapasowa pamięci. 

 
17. Ustawienia dzwonka:  
Użytkownicy mogą wybrać wstępnie ustawione dzwonki na monitorze lub je skonfigurować na własne pliki 
mp3 jako dzwonki. 
Metoda: 
Utwórz folder „eRingTone” na karcie micro SD i skopiuj pliki mp3 do folderu. Włóż kartę micro SD do 

monitora, naciśnij ikonę „Ustawienia” w menu głównym“  
wybierz menu „Dzwonek”, a następnie wybierz dzwonek przy otwieraniu drzwi lub  

dzwonek interkomu i wybierz żądany plik mp3. 
18. Ustawienia systemu:  
Ustawienie czasu systemowego 
Kliknij ikonę  ustawienia w menu głównym i wybierz Czas systemowy ”. 
Format czasu: Dzień Miesiąc Rok / Godziny / Minuty / Sekundy, po ustawieniu naciśnij ustawienie w lewym 
górnym rogu ekranu, aby potwierdzić i zapisać. 
19. Ustawienie hasła:  
Hasło do ustawień i ustawień systemowych. 
Kliknij ikonę „ Ustawienia ”w menu głównym i wybierz menu„ Ochrona hasłem ”. 
Możliwe są 3 tryby ochrony: 
(1) Niezabezpieczone: żadne hasło nie jest wymagane do wszystkich ustawień 
(2) Ochrona częściowa: do skonfigurowania systemu wymagane jest hasło. Mieć dostęp 
nie musisz wprowadzać hasła w menu ustawień. 
(3) Pełna ochrona: Do wprowadzenia ustawień i ustawień systemu wymagane jest hasło.  
Uwaga:  

(1) Po wybraniu trybu ochrony można ustawić 4-cyfrowe hasło, domyślne hasło to: 0000) 
(2) Potwierdź wprowadzenie hasła ikoną „#”, naciśnij ikonę „*”, aby anulować wpis. 



20. Ochrona hasłem listy stacji wjazdowych.  
Jeśli włączysz dowolny tryb ochrony, musisz wprowadzić hasło na liście stacji wejściowych, aby wejść do 
menu, wprowadź hasło. 
 
Instrukcje:  

Naciśnij  ikonę ustawień w menu głównym, wybierz „Konfiguracja urządzenia”, następnie Lista stacji 
wejściowych ”i wybierz żądaną stację wejściową, przejdź do„ Edytuj ”, wprowadź domyślne hasło„ 0 ”i 
potwierdź ikoną„ # ”. Wybierz „Ustawienie hasła” i ustaw nowe hasło składające się z 1 do 8 cyfr. 
Uwaga: Jeśli wprowadzisz hasło do listy stacji wejściowych, musisz wprowadzić numer, który nie będzie 
miał pierwszej cyfry 0. 
Resetowanie hasła: 
(1) Zresetuj hasło systemowe: Jeśli zapomnisz hasła dostępu do ustawień systemu, wykonaj poniższą 
procedurę, uruchom ponownie monitor i przejdź do ustawień. 
Po ponownym uruchomieniu monitora hasło nie jest wymagane do wprowadzenia ustawień po raz 
pierwszy. Przejdź do menu Ochrona hasłem i ustaw hasło w razie potrzeby. 
(2) Zresetuj hasło do listy stacji wejściowych: Jeśli zapomnisz hasła do listy stacji wejściowych 
w przypadku jednej stacji wejściowej naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania na stacji wejściowej, aby ją 
zresetować. Pomyślne potwierdzenie zresetowania hasła jest potwierdzane dwukrotnie sygnałem 
dźwiękowym. 
 
 
21. Ustawienie adresu pokoju. 
Dotknij ikony ustawień w menu głównym, przejdź do opcji konfiguracji urządzenia, wybierz adres pokoju i 
ustaw żądany adres. 
Uwaga: (1) adres pokoju ma 8 cyfr, ale jeśli korzystasz z połączeń wewnętrznych, nie może być 
pierwsza cyfra jest ustawiona na 0 
(2) W przypadku monitorów zainstalowanych w jednej rodzinie adres pokoju musi być taki sam 
wartość. Jeśli zadzwonisz do stacji wejściowej, wszystkie monitory zadzwonią w tym samym czasie i możesz 
odebrać dowolny. 
 
22. Ustawienie nazwy monitora. 
Każdy monitor może mieć własną nazwę. Nazwy monitorów są wybierane tylko podczas połączenia 
wewnętrznego. 

Kliknij ikonę  w menu głównym przejdź do opcji konfiguracji urządzenia i wybierz nazwę urządzenia, aby 
zmienić nazwę monitora. 
23. Ustawianie nazwy stacji wejściowej. 

Kliknij ikonę ustawień  w menu głównym wybierz „konfiguracja urządzenia”, a następnie 
„Lista stacji wejściowych” i wybierz żądaną stację wejściową, przejdź do „Edytuj”, wprowadź prawidłowe 
hasło (domyślne hasło to „0”) i potwierdź ikoną „#” Wybierz menu nazwy urządzenia, aby zmienić nazwę 
stacji wejściowej. 
 
24. Resetowanie niektórych parametrów w systemie. 
Dotknij ikony ustawień w menu głównym, wybierz menu resetowania i wybierz parametry, które chcesz 
zresetować. 
 
25. Ustawienia stacji wejściowej.  
Dotknij ikony „ustawienia” w menu głównym, wybierz „konfiguracja urządzenia”, następnie „lista stacji 
wejściowych” i wybierz żądaną stację wejściową, przejdź do „edycji”, wprowadź 
prawidłowe hasło (domyślne hasło to „0”) i potwierdź ikoną „#”. Tutaj możesz ustawić wszystkie parametry 
stacji wejściowej. 
 



26. Numer urządzenia. 
Numer urządzenia ma 8 cyfr, możesz ustawić dowolne. Jeśli w systemie jest więcej niż 1 stacja wejściowa, 
nie wolno używać tego samego numeru urządzenia dla 2 stacji wejściowych. 
 
27. Adres przycisku. 
Domyślnie adres przycisku to 1, a domyślny adres pomieszczenia monitorów to również 1. 
Po instalacji możesz zadzwonić na wewnętrzny monitor. Jeśli zmieniłeś „adres pokoju” na monitorze, 
musisz także ustawić miejsce wywołania dla przycisków stacji wejściowej. 
Ustawienia: Wybierz menu adresu przycisku 1 w ustawieniach stacji wejściowej i ustaw adres w 
pomieszczeniu monitora, do którego chcesz zadzwonić. Po ustawieniu możesz nacisnąć przycisk na stacji 
wejściowej, aby wywołać monitory z ustawionym adresem pokoju.  
Uwaga: Jeśli adres przycisku nie jest taki sam, jak adres pokoju docelowego 
monitor, monitor może monitorować stację wejściową, ale stacja wejściowa nie może wywołać 
monitora. 
 
28. Obiekty prywatne.  
Jeśli ta funkcja jest włączona, stację wejściową można ustawić jako urządzenie prywatne tylko dla jednej 
rodziny. Prywatna stacja dostępu może być monitorowana tylko przez tę rodzinę i może być wywoływana 
tylko z tej rodziny. 
 
29. Monitorowanie  
Jeśli ta funkcja jest włączona, stacja wejściowa może być monitorowana przez monitory wewnętrzne. 
Jeśli wyłączysz tę funkcję, monitory nie będą monitorować stacji wejściowej. 
 
30. Odblokowany przez monitor.  

Jeśli ta funkcja jest włączona, możesz odblokować drzwi lub bramę w trybie monitorowania, naciskając ikonę 
„Odblokuj”. Jeśli wyłączysz tę funkcję, możesz odblokować drzwi lub bramę tylko podczas połączenia, naciskając 
ikonę odblokowania. 

31. Stan zamka drzwi. 
Jeśli podłączysz zamek do systemu, ta funkcja musi być włączona, ustawić 
„Czas otwarcia” oraz, w zależności od typu zamka, „Typ sygnału odblokowania” (Normalnie otwarty lub 
Normalnie zamknięty).  
 
 32. Stan zamku bramki. 
Jeśli podłączasz zamek do bramy, musisz włączyć tę funkcję, ustawić „Czas otwarcia” oraz, w zależności od 
typu zamka, „Typ sygnału odblokowania” (Normalnie otwarty lub Normalnie zamknięty). 
 
33. Typ przycisku wychodzącego. 
Ustaw przeznaczenie przycisku wyjścia na drzwiach lub bramie, zgodnie z rzeczywistą instalacją. Następnie 
naciśnij przycisk wyjścia, aby otworzyć zamek drzwi / bramy.  
3 
4. Stan przypisanego urządzenia odblokowującego. 
Powiązane informacje o urządzeniu odblokowującym nie są wyświetlane, dopóki urządzenie 
odblokowujące nie zostanie podłączone urządzenie do systemu.  
 
35. Status kierowcy windy. 
Możesz włączyć / wyłączyć funkcję sterowania windą. 
Uwaga: Ta funkcja działa tylko wtedy, gdy w systemie jest zainstalowany moduł sterujący windy. 
 
 
 



36. Ustawianie parametrów bezpieczeństwa jednostki wejściowej (w zależności od typu). 
 
37. Stan sabotażu, (styk ochronny w przypadku nieuprawnionego otwarcia pokrywy) po uaktywnieniu tej 
funkcji w stacji wejściowej zadziała styk bezpieczeństwa, sabotaż i jeśli ktoś będzie manipulował bramą 
wejściową, wywołany zostanie alarm. Należy również ustawić numer pomieszczenia, w którym ma być 
odbierany alarm sabotażowy. 
 
38. Sprawdź stan drzwi.  
Jeśli ta funkcja jest włączona, system sprawdza stan drzwi po najdłuższym czasie otwarcia 
drzwi. Ustaw „Typ styku magnetycznego” zgodnie z typem zamka drzwi 
(Normalnie otwarty lub Normalnie zamknięty). Ustaw „Najdłuższy czas otwarcia”. Po otwarciu drzwi stacja 
wejściowa sprawdzi ich stan przez ustawiony najdłuższy czas otwarcia drzwi. 
Jeśli drzwi nie zostaną zamknięte po ustawionym najdłuższym czasie otwarcia drzwi, ze stacji wejściowej 
rozlegnie się sygnał dźwiękowy. 
 
39. Dostosuj głośność głośnika dzwonka.  
W razie potrzeby można regulować głośność w zakresie od 10% do 100%. 
 

40. Regulacja narożników. Możesz ustawić kąt widzenia dla stacji wejściowej. Naciśnij menu, aby ustawić kąt 
rozpoczęcia śledzenia od stacji wejściowej. Dotknij miejsca, które chcesz powiększyć na ekranie. 

Kliknij ikonę   kończysz monitorowanie. Na koniec dotknij ikony powrotu w lewym górnym rogu 
ekranu i dotknij ikony, aby potwierdzić ustawienia. Gdy dzwoni ze stacji wejściowej, pojawi się ustawiony 
obraz powiększenia. 
41. Ustawianie hasła do konfiguracji zamka drzwi  
Hasło może mieć maksymalnie 8 cyfr, pierwsza cyfra nie może mieć wartości 0 

42. Tryb ustawień.  
Jest domyślnie włączony. Jeśli jest włączone, możesz ustawić „Adres pomieszczenia” i „Piętro” dla 
monitorów w sieci. Jeśli jest wyłączone dla wszystkich stacji wejściowych 
w sieci zmiana adresu na żadnym monitorze nie będzie możliwa. Jeśli nie chcesz, aby użytkownicy 
przypadkowo zmieniali adres monitora, po instalacji wyłącz tę funkcję na wszystkich stacjach wejściowych. 
 
 
43.Przepisy systemowe 
 

43. Ustawienie systemu 

N.o
. 

Ustawienie pozycji 
 

Pozycja Wyjaśnienie 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ustawienia dźwięku 

Cichy 
 
 
 
 

Dźwięk dzwonka  
 

 
 
 

Czas dzwonienia 
 

W ustawieniu wyjściowym wyłączone. Jeśli zostanie 
dopuszczony, monitor nie będzie dzwonił przy 
wywołaniu. 
 
Powtórzyć wezwanie: Jeśli wyłączasz, monitor przy 
wywołaniu dzwoni tylko raz. 

 
Dzwonek otwierający drzwi: Ustaw dzwonek dla 

połączeń z vst. Station. 
 

Dzwonek domofonowy: Ustaw dzwonek dla 
połączenia wewnętrznego. 

 



 Głośność 
dzwonka 

Ustaw czas dzwonka (10-60 sekund).  
Głośność dzwonka 

Głośność dzwonków monitora 
 
 

2 

Ustawianie 
wyświetlania daty i 

godziny w trybie 
czuwania 

Wyświetlanie 
informacji o 

dacie i godzinie 
czuwania 

Jest domyślnie wyłączona. Aby użyć tej funkcji, 
należy włączyć tę funkcję. 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

Akcje wywołania 

Bez akcji 
Robić zdjęcie 
Nagraj film 

Zrób zdjęcie i 
nagraj wideo 

Dzwoniąc od wejścia na stacji nie następ 
automatyczne działanie.  

Gdy dzwonisz z stacji wejściowej, zdjęcia są 
robione automatycznie.  

Gdy dzwonisz ze stacji wejściowej, wideo jest 
automatycznie nagrywane. 

Podczas dzwonienia od stacji wejściowej do 
zdjęć, a także wideo są wykonywane 

automatycznie. 
4 Jasność Niski/Normalny/

Wysoki 
Dostosowywanie jasności ekranu 

5  
 
 
 
 

Budzik 

 
 
 
 
 

Ustawianie 
alarmu 

Głośność alarmu: ustaw 10-100% 
Alarm 1, 2, 3, 4, 5, 6:  

Możesz ustawić każdy alarm osobisty.  
Namiot alarmowy: włączanie / wyłączanie 

functioncji alarm. 
Typ alarmu: co tydzień/miesiąc/rok/raz.  

Dane i godzina: ustaw godzinę alarm. 
Format: dzień / miesiąc / rok / godziny / minuty.  

Dzwonek alarm: 8 ton do wyborów.  
Powtarzaj co tydzień (alarm musi być ustawiany 

co tydzień). 
Ustaw, w co dzień alarm ma się włączać. 

6 Wygaszacz ekranu Czas wygaszacza 
ekranu 

Ustaw : Nigdy/1/2/5/10/30 minut. 

7  
Ustawienia 
rejestratora 

 
Okno czasu 

1/2/3 

Funkcja DVR: Wł/Wył.(stan alarmu) 
Czas rozpoczęcia 
Czas zakończenia 

8  
Ochrona hasłem 

 
Tryb ochrony 

Niechronione: do wprowadzania ustawień nie 
jest wymagane hasło. 

Ochrona częściowa: Do wprowadzenia ustawień 
systemowych wymagane jest hasło.  

Pełna ochrona: Aby wprowadzić ustawienia i 
ustawienia systemowe, musisz wprowadzić 

hasło. 
9  

Czas systemowy 
Format: 

dzień/ miesiąc / 
rok / godziny / 

minuty / 
sekundy 
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Nazwa 
urządzenia. 

Adres pokoju.  
Call center. 

Adres Centrum. 

Edytuj nazwę monitora. Ustawienia adresu 
pokoju (jeden apartament/adres rodzinny musi 

być taki sam).  
 



 
 
 
 
 

Konfiguracja 
urządzenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podłogi. 
Lista urządzeń 

monitorujących. 
Lista 

prywatnych 
stacji 

wjazdowych.  
Dodaj 

urządzenie 
monitorujące. 

Usuń urządzenie 
monitorujące. 

Jeśli ta opcja jest włączona, można ustawić 
adres środka. Można skonfigurować dowolny 

monitor wewnętrzny jako centrum sterowania. 
 

Wyświetl listę urządzeń monitorujących. Wyświetla 
listę prywatnych stacji wejściowych. 
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Lista stacji 
wjazdowych. 

Popis 
 Edytuj: aby wprowadzić ustawienia stacji 
wejściowej, musisz wprowadzić prawidłowe 
hasło.  
Anuluj Adres przycisku: aby ustawić adres 
docelowy dla przycisków wywoływania na stacji 
wejściowej. Urządzenie prywatne: jeśli jest 
włączone, możesz dzwonić lub być 
monitorowanym tylko przez tę rodzinę.  

 
 

Edit: aby wprowadzić ustawienia vst. 
prawidłowe hasło. 

Odblokowanie monitora: Jeśli ta opcja jest 
włączona, możesz otworzyć drzwi lub bramę za 

pomocą przycisku Odblokuj w stanie 
monitorowania. 

Czas odblokowania: opcjonalnie 0,8-30 sekund. 
Stan blokady drzwi: ustaw czas odblokowania 

zamka i typ sygnału do odblokowania. 
Stan blokady bramy: ustaw czas odblokowania 

blokady i typ sygnału do odblokowania.  Typ 
przycisku wychodzącego: wybierz miejsce 

docelowe przycisku wychodzącego, drzwi lub 
bramy. 



Można włączyć/wyłączyć stan przypisanego 
urządzenia odblokowującego (pojawia się, jeśli 

w systemie znajduje się stacja RFID). 
Przypisane urządzenie odblokowujące Stan 
sabotażu: Jeśli styk sabotażowy jest aktywny, 
wyzwala alarm sabotażowy. Według jednostki.  
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Zresetować 

Resetowanie 
nieprzeczytanyc

h tagów w 
pamięci 

wewnętrznej. 
Resetowanie 

nieprzeczytanyc
h tagów w 

pamięci 
zewnętrznej. 

Zresetuj 
wszystkie 

nieprzeczytane 
tagi.  

Resetuj 
parametr 

połączenia. 

 

13 Informacje o stanie 
sieci. 

Informacje 
techniczne o 
stanie sieci. 

Tylko po to, aby sprawdzić kondycję sieci w 
systemie. 

14 Informacje o tym 
urządzeniu 

Wersja programu. 
Aktualizacja 
programu. 

 

 
                                                                                             

         

Uwaga: W kalendarzu w trybie gotowości lub w interfejsie DVR, urządzenie będzie w stanie wygaszacza 
ekranu, jeśli zostanie wykonana żadna czynność w ciągu 4 godzin. 

Gwarancja 
SAFE HOME europe s.r.o. jako dostawca gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że 

Ten produkt będzie normalnie użytkowany i działał bez wad materiałowych i wykonawczych przez okres 24 
miesięcy od daty sprzedaży. 

Zobowiązanie dostawcy w ramach niniejszej gwarancji ogranicza się do wymiany produktu. 
Naprawa produktu lub jego wymiana na produkt naprawiony leży w gestii dostawcy. 

Pełna treść warunków gwarancji oraz informacje dotyczące serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego 
znajdują się na stronie internetowej www.safe-home.eu. 

SAFE HOME Europe s.r.o. oświadcza, że produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi 
odpowiednimi postanowieniami dyrektywy. 

Urządzenie można swobodnie obsługiwać na terenie UE. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie 
internetowej  www.safe-home.eu. 

 
 

 

http://www.safe-home.eu/


 

 

 

 

 

 

 

VERIA 
jest znakiem towarowym produktów firmy: 

SAFE HOME europe, s.r.o. Seat of the company: 
Havlíčkova 1113/47, 750 02 Přerov 

Czech Republic 
Tel.: +420 581 222 262 

Strona internetowa : www.veria.eu 
SAFE HOME europe, s.r.o. zastrzega sobie prawo do zmian 

i zmienić specyfikacje produktu bez uprzedzenia. 
Wszystkie materiały są jednak dokładnie sprawdzane przez firmę 
SAFE HOME europe, s.r.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności 

konsekwencje spowodowane błędami w druku 
lub błędy w tłumaczeniach tej instrukcji. 

© 2021 SAFE HOME europe, s.r.o. 
Wszelkie prawa zastrzeżone. 


