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1.Varovanie a upozornenie 

 
Nepoužívajte k napájaní zariadenia 
niekoľkonásobne predlžovacie prívody. 
V opačnom prípade môže dôjsť ku 
generovaní zvýšenej teploty a 
nebezpečenstvo vzniku požiara. 

Nepripojujte zariadenie k iným 
prístrojom, inak môže dôjsť k jeho 
trvalému poškodeniu. 

Neumiestňujte, nepokladajte na 
zariadenie ťažké predmety. 

Nepripojujte napájací kábel do 
zásuvky mokrými alebo vlhkými 
rukami, hrozí nebezpečenstvo úrazu 
el. prúdom. 

 
K čisteniu vonkajších častí zariadenia 
od nečistôt nepoužívajte vodu ani 
chemikálie. Použite suchu handričku, 
tak aby sa zabránilo poškodeniu. 

Zariadenie neinštalujte vo vlhkom 
prostredí. Nedodržaním 
predpísaných prevádzkových 
podmienok môže dôjsť k poškodeniu 
zariadení, úrazu el. prúdom alebo 
vzniku požiaru. 

Neohýbajte a neodpojujte napájací 
kábel zo siete násilím. Ak dôjde 
k jeho poškodeniu, hrozí 
nebezpečenstvo požiara alebo úrazu 
elektrickým prúdom. 

Zariadenie svojpomocou 
nerozoberajte, neopravujte alebo 
neupravujte. V opačnom prípade 
môže dôjsť k požiaru, úrazu el. 
prúdom alebo trvalému poškodeniu 
zariadenia. 

Zaistite, aby sa na povrchu 
zariadenia nehromadil prach či iné 
pevné častice a nečistoty. 

Zamedzte vniknutie cudzích častíc a 
látok do zariadení. 

Zariadenie inštalujte na rovný a 
stabilný povrch. 

Pokiaľ zariadenie nepracuje správne 
ihneď odpojte napájanie zo siete. 

Neinštalujte zariadenie na miesta 
vystavené priamemu slnečnému 
žiarení a v blízkosti zdrojov tepla. 

Ak nepoužívate zariadenie dlhší čas, 
odpojte ho od zdroja napájania. 

 

 

 

 

 

 



2. Funkcie a popis zariadenia 

       

1.Reproduktor 
2.LCD displej 
3.Mikrofon 
4.Tlačidlo menu, vstup do hlavnej ponuky 
5.Slot pre pamäťovú SD kartu 
6.Zapnutie, vypnutie monitora      

3.Vlastnosti a hlavné funkcie 

- Hands-free video interkom 
- Digitálny prenos signálu 
- Prehľadné rozhranie s dotykovou obrazovkou 
- 2-vodičové pripojenie bez polarity, ľahké zapojenie 
- Jednoduchá inštalácia ako u bežného/tradičného 2-vodičového analógového systému 
- Na integrovanú pamäť je možné uložiť 256 fotografií a 16 video súborov 
- Technológia kódovania a dekódovania H. 264 poskytuje vysoko kvalitné video 
- DVR s detekciou tváre, detekciou pohybu a záznamom s dynamickou zobrazovaciou 
  frekvenciou 
- EPTZ: Možnosť priblížiť obraz 
- Funkcia interkoma medzi monitormi 
- Užívateľ si môže pomenovať monitor aj vstupnú stanicu 

4.Obsah balenia 

Po obdržaní zariadení najprv skontrolujte, či nedošlo behom prepravy k 
viditeľnému poškodeniu obalu. Pokiaľ je však zariadenie po rozbalení a odstránení 
ochranných obalov viditeľne poškodené, v žiadnom prípade zriadenie alebo jeho 
súčasti nepoužívajte a kontaktujte predajcu. 
Obsah balenia: 
- Monitor 
- Držiak na stenu 



- Svorkovnica 
- Skrutka M3x20mm 2ks 
- Hmoždinka 2ks 
- Napájací adaptér      

5.Inštalacia 

Upozornenie: Pre bezproblémovú prevádzku videotelefónu, dodržujte prosím 
inštalačné pokyny. 
Monitor neinštalujte: 
• v prašnom prostredí, aby nedošlo ku vniknutie prachu, či iných pevných 
   častíc a látok do zariadení, 
• v blízkosti zdroja tepla alebo na mieste exponovanom priamemu 
    slnečnému žiarení, 
• v prostredí s vysokou vzdušnou vlhkosťou a kondenzáciou pary 
• v blízkosti silných zdrojov elektromagnetického žiarení, 
• na nestabilné a nerovné povrchy. 
Postup inštalácie: 
Pripravte vhodnú kabeláž podľa pokynou výrobca pre pripojení jednotlivých 
komponentov v závislosti na ich vzájomné vzdialenosti a zakončite odpovedajúcimi konektormi. Zvoľte 
požadovanú inštalačnú výšku monitora a upevnite kovovú konzolu pomocou priloženého spojovacieho 
materiálu, 
vo vodorovnej polohe . Dbajte pritom na správnu orientáciu konzole 

znázornenú na nasledujúcom obrázku.  Pripojte konektory k monitoru 
a nasaďte ho na konzolu pohybom smerom dole.  

 

 

 

 

 

 

Pre inštaláciu použite odpovedajúce káble so dvoma medenými vodičmi, prierezu min 0,5mm²Kábel 
nemusí byť tienený, pri inštalácii použite ochrannú rúrku. 

Príklad káblov: 

CYH 2x0,5 mm² ,H03VVH2-F 2x0,5mm²,JYTY-O 2x1mm². Inštaláciu môže 
vykonávať iba osoba znalá a poučená pre montáž systémov VERIA.  

 



 

6. Technická špecifikácia 

N.O. Položka Obsah 

1 Displej Farebný 7“ LCD (800 x 400) 

2 Typ interkomu Hands free 

2 Pripojenie 2 - vodičové 

4 Skreslenie zvuku Menej než 3% 

5 Frekvenčná odozva 400 – 3,5K 

6 Dĺžka vodiča Maximálne 200 metrov (Podrobnosti v užívateľskej príručke 
vstupnej stanice). 

7 Audio Digitálny signál (obojsmerný) 

8 Video Digitálny signál (vstup) 

9 Tlačidlo Dotykové 

10 Interné volanie Podporované 

11 Rozšírenie monitora Podporované 

12 Napájanie DC 24V 

13 Spotreba 4W max, 1,5W standby 

14 Prevádzková teplota -10°C- +40°C 

15 Skladovacia teplota -30°C - +60°C 

16 Rozmery 185x127x17mm 

 

 

Popis kontaktov:

 

 
①Napájací kontakt (DC24V/1A Max) 
②Pripojenie analógových CCTV 2x  
③SW1 Prepínač: Pre nastavenie kontaktu 2-vodičové zbernice 



Nastavenie: Posledný monitor na 2-vodičové zbernici nastaviť SW1 do polohy ON. 
Ostatné monitory, SW prepínač do polohy OFF 

 

4 2-WIRE BUS 

 

6. Možnosti zapojenia 

Adaptér 230V/24V DC. 
1: 1 x monitor, 1 x vstupnej stanice. 

 

 



 



2x monitor, 1x vstupná stanica 

 

4x monitor, 2x vstupná stanica                                                                             5x monitor, 1x vstupná stanica 

 



Zapojenie externých analógových kamier. (iba pre modely 8277,8277-W) 

Upozornenie : 
Nutné vždy použiť samostatné napájanie pre kamery, odporúčané výrobcom! 

 

 

 

 

 

 

 



6.Návod k užívaniu 

Základné operačné gesta pre dotykovú obrazovku. 
(1)Dotyk: Výber Potvrdenie 
(2)Posun vľavo : Návrat do poslednej ponuky 
(3)Posun nahor : Prejsť na ďalšiu stránku 
(4)Posun dole: Prejsť na predchádzajúcu stránku 

Primanie hovorov: 

Pri vyzváňaní sa zobrazí na displeji obraz návštevníka a na obrazovke Ikona  

Na obrazovke sa tiež zobrazujú dole uvedené ikony. 

Ikona 
       

Funkcia Prijať Zavesiť Hlasitosť Zaobstarať 
fotografiu 

Zaobstarať 
videozáznam 

Odomknúť 
bránu 

alebo dvere 

Zobraziť   
alebo 
skryť 

ikony na 
obrazovke 

 

Stiskom    prijmite hovor a môžete s návštevníkom hovoriť. Po skončení hovoru 
stiskom  zavesíte. 
Behom hovoru: 

Stiskom upravíte hlasitosť .Stiskom  sa ikona zmení na a mikrofón monitora 

sa vypne. Stiskom  zaobstaráte snímok. Stiskom  spustíte alebo ukončíte nahrávanie 

videozáznamu. Stiskom odomknete zámok dverí, stiskom odomknite zámok  
brány. 
Hlavná ponuka 
Stiskom tlačidlá „Domou“ môžete kedykoľvek vstúpiť do hlavnej ponuky systému. 

        



 

  Táto ikona znamená, že komunikácia so vstupnou stanicou je v poriadku. 

  Táto ikona znamená, že nie je komunikácia v poriadku. Pred prvou komunikáciou 
          alebo keď je problém s komunikáciou, tak sa táto ikona zobrazí na obrazovke. 
          Akonáhle je v systému komunikácie so vstupnou stanicou ,ikona “?” zmizne. 

  Táto ikona v bielej farbe znamená, vložená micro SD karta nie je v dobrom stave. 
 Táto ikona v červenej farbe znamená, vložená micro SD karta nejde prečítať 

 Táto ikona v zelenej farbe znamená, micro SD kartu je treba naformátovať. 

 

7. Funkcie interkomu 

Pokiaľ nainštalujete viac ako jeden monitor v jednej rodine ,stlačením  
ikony „volať“ v hlavnej ponuke, môžete vykonávať dole uvedené operácie. 
(1)Interné volanie na iný monitor: Stlačením ikony Vytočiť  v ponuke Volania , zadajte adresu cieľovej 

miestnosti a stlačením uskutočníte hovor. 
 
(2)Vysielanie na iné monitory: 

Stlačte ikonu vysielať v ponuke volania .Na obrazovke sa zobrazia všetky monitory ,ktoré majú rovnakú 
adresu izby, pre vysielanie môžete vybrať akýkoľvek monitor, alebo všetky.  
Poznámka: Pri vysielaní nemôžu poslucháči hovoriť s prevádzkovateľom vysielania. 
 
(3)História volania: 

Stlačte ikonu  nedávnej v ponuke volania pre zobrazenie histórie. Stlačením zo zoznamu ľubovoľného 
hovoru uskutočníte hovor. 
 
(4) Obľúbené: 
Stlačením a podržaním ľubovoľného hovoru v histórii sa zobrazí na obrazovke Ikona , jejim 
potvrdením, pridáte monitor do kategórie obľúbené. Stlačením ikony  obľúbené vstúpite do zoznamu 
obľúbených a dotykom na vybrané meno alebo číslo monitora uskutočníte hovor. 
 
 
Pridanie vstupnej stanice do zoznamu monitorovacích zariadení: 
 

Stlačte ikonu   sledovať v hlavnej ponuke. Stlačením ikony pridať zariadenie sa na obrazovke 
objavia všetky vstupné stanice v systému, stiskom vybranej stanice ju pridáte do zoznamu monitorovacích 
zariadení a ikona s menom vstupnej stanice sa zobrazí v ponuke sledovať a po jeho stlačení spustíte jej 
náhľad. V ponuke sledovať stlačte a pridržte ikonu vstupnej stanice, na obrazovke sa zobrazí ikona  
jejím potvrdením odstránite vstupnú stanicu zo systému. 
 
8. EPTZ: Funkcia priblíženia 
Pri hovoru, alebo sledovania sa dotknite miesta, ktoré chcete priblížiť, obraz sa na dotknutom mieste 
priblíži. Opätovným stlačením ľubovoľného miesta sa obraz vráti do normálu. 
 
9. Funkcia nerušiť 
Pokiaľ nechcete byť rušený vyzváňaním môžete povoliť funkciu nerušiť. 
Metoda 1: 



Stlačte ikonu  tichý režim v hlavnej ponuke, aktivuje sa funkcia Nerušiť a ikona sa zmení na  
 
Metoda 2: 

Stlačením ikony  nastavenia v hlavnej ponuke prejdite do pod ponuky a v nastaveniu zvuku povoľte 

ponuku „Tichý“ a ikona v hlavnej ponuke  sa automaticky zmení na ikonu . 
 
10. Obstaranie fotografie a videozáznamu 
(1) Ručné nahrávanie: 

Pri hovoru alebo monitorovania, stlačením ikony  spravíte snímok. Stlačením ikony  spustíte 

nahrávanie videozáznamu a ikona sčervená, opätovným stlačením ikony ,ukončíte nahrávanie a ikona 
sa vráti späť do bielej farby. 
(2) Automatické nahrávanie: 

Stlačením ikony nastavenie v hlavnej ponuke prejdite do pod ponuky a vyberte 
„Akcia pri volaniu“ 
Sú 4 možnosti: 
- Žiadna akcia 
- Spraviť fotografiu 
- Spraviť videozáznam 
- Spraviť fotografiu a videozáznam 
 
11. Prehľadanie a mazanie fotografií/videozáznamov 

Stlačením ikony  fotky v hlavnej ponuke prejdete do zoznamu obrázkových 

súborou a stlačením vybrané fotografie ju zobrazíte. Stlačením ikony alebo zobrazíte predchádzajúci 

alebo nasledujúcu fotografiu. Stlačením ikony videa v hlavnej ponuke prejdete do zoznamu 

videozáznamov a stlačením vybraného videozáznamu ho spustíte stlačením ikony alebo   zobrazíte 
predchádzajúci alebo nasledujúci videozáznam.   
Stlačením a pridržaním vybranej fotografie alebo videozáznamu sa zobrazí  ikona a jejím potvrdením 
súbor odstránite. 
12. Nahrávanie /Prehrávanie, odstránenie zvukových súborov 
Nahrávanie zvukových souborov: 

Stlačte ikonu  nahrať zvuk zobrazí sa ponuka nahrávanie. Stlačením ikony červeného kolieska  
spustíte nahrávanie a ikona sa zmení na zelený štvorček  na obrazovke sa zobrazí časovač. Opätovným 

stlačením ikony  nahrávanie ukončíte. 
 
Prehrávanie zvukových súborov. 
Všetky zvukové súbory sú zobrazené na pravej strane obrazovky. Stlačením vybraného zvukového súboru 
ho prehrajte. Užívatelia môžu nahrané zvukové súbory spustiť tiež z hlavnej ponuky. 

Ak sú nahraté nové zvukové súbory bude v pravom hornom rohu ikony  zvuky zobrazené číslo. 

Stlačením ikony zvuky vstúpite do zoznamu zvukových súborov a stlačením vybraného zvukového 
súboru ho prehrajte. Neprehrané zvukové súbory majú u názvu ikonu obálky. 
 
Odstránenie zvukových súborov. 

Stlačte ikonu  zvuky v hlavnej ponuke, vyberte „Externá pamäť “ alebo „Interná pamäť “ a stlačením 

a pridržaním vybraného súboru sa zobrazí ikona  a jejím potvrdením súbor odstránite. 



Poznámka: Ak chcete odstrániť všetky fotografie/video záznamy/zvukové súbory stlačte v hlavnej ponuke 

 ikonu nastavenie vyberte ponuku zmazať a vyberte možnosť zmazať všetok obsah z internej pamäte 
alebo zmazať všetok obsah z externej pamäte. 
 
13. Informácie o úložisku: 

Stlačte ikonu   „Úložisko“ v hlavnej ponuke a zobrazí sa podrobné informácie o úložisku pre externú 
aj internú pamäť. 
 
14. Funkcie budíka: 

Stlačte ikonu   „Nastavenie“ v hlavní ponuke a prejdite na ponuku „Budík“. Je možné nastaviť hlasitosť 
budíka a 6 typou budíka podľa potreby užívateľa. 
Keď sa budík spustí, stlačením na červenú ikonu budíka ho vypnete, pokiaľ ho nevypnete, spustí sa 
opätovne za 1 minútu a potom sa automaticky vypne. 
 
15. DVR Funkcie: 

Stlačte ikonu  nastavenia v hlavní ponuke a prejdite na ponuku nastavenia DVR. Je možné nastaviť čas 
pre šetrič obrazovky a 3 časové okná. Vyberte si jedno časové okno, povoľte ho, nastavte čas začiatku, čas 
konca a zdroj nahrávania. DVR začne automaticky nahrávať, ako dosiahne času zapnutia nahrávania. 
 
Poznámka: 
(1) DVR nahráva iba video záznam bez zvuku. 
(2) Pre podporu funkciu DVR je treba minimálne 2G SD kartu, doporuču je sa 16 GB 
alebo 32 GB SD karta 
(3) Pokiaľ je detekovaný pohyb, nahráva sa normálnou rýchlosťou (cca25 až 30f/s) 
pokiaľ nie je detekovaný žiadny pohyb, nahráva sa nižšou rýchlosťou (a si 3f/s). 
(4) Ak nastavíte čas začiatku a čas konca rovnaký, bude funkcia DVR fungovať nepretržito. 
 
16. Záloha vnútornej pamäte: 
Ak chcete zálohovať všetky nahraté súbory z internej pamäte karty SD. Stlačte ikonu nastavenia v hlavnej 

ponuke, vyberte možnosť zálohovania. internej pamäte, na obrazovke sa zobrazí ikona a jejím 
potvrdením bude urobená záloha pamäte. 
 
17. Nastavenie vyzváňacieho tónu: 
Užívatelia si môžu zvoliť prednastavené vyzváňacie tóny na monitoru alebo si nastaviť svoje vlastné súbory 
mp3 ako vyzváňacie tóny. 
Postup: 
Vytvorte zložku „eRingTone“ na micro SD karte a súbory mp3 prekopírujte do zložky. 

Vložte micro SD kartu do monitora, stlačte v hlavnej ponuke ikonu „Nastavenie“  vyberte ponuku „Zvuk 
vyzváňania“, potom vyberte vyzváňací tón otvorení dverí alebo vyzváňací tón interkomu a zvoľte 
požadovaný mp3 súbor. 
 
18. Nastavenie systému: 
Nastavenie systémového času 
Stlačte ikonu  nastavenia v hlavnej ponuke a vyberte možnosť systémový čas“. 
Formát času : Deň Mesiac Rok / Hodiny/Minúty/Sekundy, po nastavení, stlačte nastavenie v   hornom rohu 
obrazovky pre potvrdenie a uloženie. 
 
19. Nastavenie hesla: 
Heslo pre nastavenie a nastavenie systému. 



Stlačte ikonu „Nastavenia“ v hlavnej ponuke a vyberte ponuku „Ochrana heslom“. 
Sú možné 3 režimy ochrany: 
(1) Nechránený :Nie je treba žiadne heslo pre všetky nastavenie. 
(2) Čiastočná ochrana: Pre nastavenie systému je treba zadať heslo. Pre prístup do ponuky nastavenia  nie 
je treba zadávať heslo . 
(3) Plná ochrana : Pre vstup do nastavenia a nastavenie systému je treba zadať heslo. 
Poznámka: 
(1) Po výberu režimu ochrany môžete nastaviť 4 miestne heslo predvolené heslo je: 0000) 
(2) Zadaním hesla potvrdíte„ # “ikonou, stlačením „* “ ikony zrušíte zadanie.  
 
20.Ochrana heslom zoznamu vstupných staníc. 
Pokiaľ povolíte akejkoľvek režim ochrany, musíte pre vstup do ponuky upraviť v zoznamu vstupných staníc 
zadať heslo, prednastavené heslo je „0“ a môžete ho nastaviť ako heslo pre nastavenie systému. 
 
Návod: 

Stlačte  ikonu nastavenia v hlavnej ponuke, vyberte možnosť „Konfigurácia zariadení“, potom zoznam 
vstupných staníc “ a vyberte požadovanú vstupnú stanicu, prejdite na možnosť „Upraviť “, zadajte 
predvolené heslo „0 “ a potvrďte ikonou „ # “. Vyberte možnosť „Nastavenie hesla“ a nastavte nové heslo s 
1až 8 číslami. 
Poznámka: Pokiaľ zadávate heslo pre zoznam vstupných staníc, musíte vložiť číslo, ktoré nebude mať prvé 
číslo 0. 
 
Reset hesla: 
(1)Reset systémového hesla: Pokiaľ zabudnete heslo pre prístup do nastavenia systému, použite 
nasledujúci postup, reštartujte monitor a prejdite do nastavenia. 
Po reštartovaní monitora, nie je pre prvý vstup do nastavenia vyžadované heslo. Prejdite do ponuky 
„Ochrana heslom“ a nastavte heslo podľa potreby. 
(2)Reset hesla pre zoznam vstupných staníc: Pokiaľ zabudnete heslo pre zoznam vstupných staníc 
u jednej vstupnej stanice, stlačte a podržte resetovacie tlačidlo na vstupnej stanici pre jeho resetovanie. 
Úspešné potvrdenie resetu hesla je potvrdenie 2x pípnutím. 
 
21. Nastavenie adresy izby. 
Stlačte ikonu nastavenia v hlavnej ponuke, prejdite na možnosť konfigurácie zariadení, vyberte adresu izby  
a nastavte adresu, akú potrebujete. 
Poznámka: (1) adresa izby má 8 číslic, ale pokiaľ používate interné hovory, nesmie byť ako prvé číslo 
nastavená 0 
(2)U monitorov inštalovaných v jednej rodine musí byť adresa izby je nastavenia na rovnakú hodnotu. 
Pokiaľ zazvoníte na vstupnej stanici, budú zvoniť súčasne všetky monitory a môžete odpovedať akým- 
kolvek monitorom. 
 
22.Nastavenie názvu monitora. 
Každý monitor môže mať svoj názov. Mená monitorov sa vyberajú len pri internom hovoru. 

Stlačte ikonu  nastavenia v hlavnej ponuke, prejdite na možnosť konfigurácie zariadenia a vyberte meno 
zariadenia pro zmenu mena monitora. 
 
23. Nastavenie názvu vstupnej stanice. 

Stlačte ikonu nastavenia  v hlavnej ponuke, vyberte možnosť „konfigurácia zariadenia “,potom 
„Zoznam vstupných staníc “a vyberte požadovanú vstupnú stanicu, prejdite na možnosť „Upraviť“, 
zadajte správne heslo (prednastavené heslo je „0“) a potvrďte ikonou „#“.Vyberte ponuku názov zariadení 
pre zmenu mená vstupnej stanice. 



 
24. Resetovanie niektorých parametrov v systéme. 
Stlačte ikonu nastavenia v hlavnej ponuke, vyberte ponuku resetovať a vyberte parametre, ktoré chcete 
resetovať. 
 
25. Nastavenie vstupnej stanice. 
Stlačte ikonu „nastavenie“ v hlavnej ponuke, vyberte možnosť „konfigurácie zariadení “,potom „Zoznam 
vstupných staníc “a vyberte požadovanú vstupnú stanicu , prejdite na možnosť „Upraviť “,zadajte 
správne heslo (prednastavené heslo je „0“) a potvrďte ikonou„#“. Tu môžete nastavovať všetky parametre 
vstupnej stanice. 
 
26. Číslo zariadenia. 
Číslo zariadenia má 8 číslic, môžete nastaviť ľubovoľné. Pokiaľ je v systéme viacej než 1 vstupná stanica, 
nesmiete použiť pre 2 vstupné stanice rovnaké číslo zariadení. 
 
27. Adresa tlačidla. 
V predvolenom nastavení je adresa tlačidlá 1 a východzia adresa izby monitora je rovnako 1. 
Po inštalácii môžete volať na vnútorný monitor. Ak ste zmenili na monitore „adresu izby “,  
musíte tiež nastaviť ciel volania pre tlačidla vstupnej stanice. 
Nastavenie: Vyberte v nastavení vstupnej stanice ponuku adresa tlačidla 1 a nastavte adresu izby 
monitora, na ktorý chcete volať. Po nastaveniu môžete stlačením tlačidla na vstupnej stanici volať na 
monitory s nastavenou adresou izby. 
 
Poznámka: Ak nie je adresa tlačidla nastavenia rovnako ako adresa izby cieľového monitora, môžete 
monitor sledovať vstupnou stanicou, ale vstupná stanice nemôže volať na monitor. 
 
 
28. Súkromné zariadenie. 
Ak je táto funkcie povolená, môže byť vstupná stanica nastavená ako súkromné zariadenie len pre jednu 
rodinu. Súkromná vstupná stanica môže byť sledovaná len rodinou a je z nej možné volať len k tejto rodine. 
 
29. Monitorovať (sledovať). 
Ak je táto funkcia povolená, môže byť vstupná stanica sledovaná vnútornými monitormi. 
Ak túto funkciu deaktivujete, nebudú monitory sledovať vstupnú stanicu. 
 
30. Odomknutie monitorom. 
Ak je táto funkcia povolená, môžete odomknúť dvere alebo bránu v stave sledovania, stlačením ikony 
“Odomknúť“. Ak túto funkciu deaktivujete, môžete odomknúť dvere alebo bránu len pri hovoru stlačením 
ikony odomknúť. 
 
31. Stav zámka dverí. 
Ak k systému pripojíte zámok dverí, je nutné tuto funkciu povoliť, nastaviť „Doba odomknutia “ a podľa 
typu zámka „Typ signálu pre odomknutie“ (Normálne otvorený, alebo Normálne zatvorený). 
32. Stav zámka brány. 
Ak k systému pripojíte zámok brány, je potrebné túto funkciu povoliť, nastaviť „Doba odomknutia “ a podľa 
typu zámky „Typ signálu pre odomknutie“ 
(Normálne otvorený alebo Normálne zavretý). 
33. Typ odchozieho tlačidlá. 
Nastavte ciel ovládania odchozieho tlačidla na dvere alebo bránu, podľa skutočnej inštalácii. Stlačením 
odchodového tlačidla otvoríte zámok dverí / brány. 
34. Stav priradeného odomykacieho zariadenia. 
Súvisiace informácie o otváracím zariadení sa zobrazia až po pripojení odo mykacieho zariadenia k systému. 



35. Stav ovládača výťahu. 
Môžete povoliť / zakázať funkciu ovládania výťahu. 
Poznámka: Tato funkcia funguje len v prípade, ak je v systému nainštalovaný ovládací modul výťahu. 
 
36. Nastavenie bezpečnostných parametrov vstupnej jednotky (podľa typu). 
 
37. Stav tampéra, (ochranný kontakt pri neoprávnenom otvorení krytu) po aktivácii tejto funkcii bude vo 
vstupnej stanici aktivovaný bezpečnostný kontakt tampér,  ak bude niekto  manipulovať so vstupnou 
stanicou, spustí sa poplach. Musí byť tiež nastavené číslo izby pre prijatie poplachu tampéra. 
 
38. Skontrolovať stav dverí. 
Ak je táto funkcia povolená, systém skontroluje stav dverí po času otvorenia dverí. Nastavte „Typ 
magnetického kontaktu“ podľa typu zámku dverí. 
(Normálne otvorený alebo Normálne zavretý). Nastavte „Najdlhšiu dobu otvorenia “. Ak sú dvere otvorené, 
vstupná stanice bude kontrolovať ich stav po nastavenú  dobu otvorení dverí. 
Ak nebudú dvere po nastavenom najdlhšom čase otvorenia  zavreté, za zní zo vstupnej stanice zvukový 
signál. 
 
39. Nastavenie hlasitosti reproduktora zvonka. 
Môžete nastaviť hlasitosť 10% až 100% podľa potreby. 
 
40.Nastavenie uhľa zábera. 
Môžete nastaviť uhol záberu pre vstupnú stanicu. Stlačením ponuky nastavte uhol záberu, spustí sa 
sledovanie zo vstupnej stanice. Dotknite sa na obrazovke miesta, ktoré chcete priblížiť. 
Stlačením ikony    sledovanie ukončíte. Nakoniec klepnutím na ikonu návratu v ľavom hornom rohu 
obrazovky a stlačením ikony potvrdiť, nastavenie uložíte. Pri zazvonení zo vstupnej stanice sa objaví 
nastavený zvetšený obraz. 
 
41. Nastavenie hesla pro konfiguráciu dverného zámku 
Heslo môže mať maximálne 8 číslic, prvá číslica nesmie  byť „ 0“ 
 
42. Režim nastavenia. 
V predvolenom nastavení je zapnuté. Ak je zapnuté môžete u monitorov v sieti nastavovať „Adresu izby“ a 
„Poschodie“. Ak je vypnuté u všetkých vstupných staníc v sieti, nebude možné zmeniť adresu u žiadneho 
monitora. Ak nechcete, aby užívatelia omylom menili adresu monitorov, tak po inštalácii túto funkciu na 
všetkých vstupných staniciach vypnite. 
 
43.Nastavení systému 
 

N.o
. 

Nastavenie 
Položky 

Položka Vysvetlenie 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nastavenie zvuku 

Tichý 
 
 
 
 
 

Zvuk zvonenia 
 
 
 
 
 

Vo východzom nastavení vypnuté. Ak bude 
povolené, monitor nebude pri zvonení zvoniť. 

 
Opakovať zvonenie: AK vypnete, monitor pri 

zvonení zazvoní iba raz. 
 

Vyzváňací ton otvorení dverí: Nastavte 
vyzváňací ton pre volanie zo vst. stanice.  

 
Vyzváňací ton interkomu: Nastavte vyzváňací 

ton pre interný hovor. 
 



 Čas zvonenia 
 

Hlasitosť zvonenia 

Nastavte čas vyzváňania (10-60 sekúnd). 
Hlasitosť zvonenia zvonka 

Hlasitosť zvonenia monitora 
 
 

2 

Nastavenie zobrazenia 
dáta a času 

v pohotovostnom 
režimu 

Zobraziť informácie 
 o dátumu a čase 
v pohotovostnom 

režime 

V prednastavenom je vypnuté. Túto funkciu 
musíte povoliť, ak ju chcete využívať. 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

Akcia pri volaniu 

Žiadna akcia 
 

Zaobstarať fotografiu 
 

Zaobstarať 
videozáznam 

 
Zaobstarať fotografiu 

a videozáznam 

Pri volaniu zo vst. stanice nedôjde k žiadnej 
automatickej akcii. 

Pri volaniu zo vstupnej stanice sa automaticky 
zaobstará fotografia. 

Pri volaniu zo vstupnej stanice sa automaticky 
zaobstará videozáznam. 

Pri volaniu zo vstupnej stanice sa automaticky 
zaobstará fotografia aj videozáznam. 

4 Jas Nízky/Normál/Vysoký Nastavte jas obrazovky 
5  

 
 
 
 

Budík 

 
 
 
 
 

Nastavenie budíka 

Hlasitosť budíka: Nastavte 10 – 100% 
Budík 1,2,3,4,5,6: Každý budík môžete nastaviť 

samostatne.  
Stav budíka: Zapnutie/Vypnutie funkcie budíka. 

Typ budíka: každý týždeň/mesiac/rok/raz. 
Dátum a čas: Nastavte čas budíka. Formát: 

Deň/Mesiac/Rok/Hodiny/Minúty. 
Vyzváňací ton budíka: 8 tónov na výber. 

Opakovať každý týždeň (Musí byť nastavený 
budík každý týždeň). 

Nastavte ktoré dny má budík spustiť. 
6 Šetrič Čas pre šetrič 

obrazovky 
Nastavte: Nikdy/1/2/5/10/30 minút. 

7  
Nastavenie DVR 

 
Časové okno 1/2/3 

DVR funkcie: Zapnutie/Vypnutie (stav budíka) 
Čas začiatku 

Čas konca 
Zdroj nahrávania: Výber zdroja nahrávania 

8  
Ochrana heslom 

 
Režim ochrany 

Nechránený: Pre vstup do nastavenia nie je 
vyžadované heslo. Čiastočná ochrana: Pre vstup 

do nastavenie systému je treba zadať heslo. 
Plná ochrana: Pre vstup do nastavenia aj do 

nastavenia systému je treba zadať heslo. 
9  

Systémový čas 
Formát: 

Deň/Mesiac/Rok/ 
Hodiny/Minúty/ 

Sekundy 
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Konfigurácia 
zariadenia. 

 

Meno zariadení. 
 

 Adresa izby. 
 

 Call centrum. 
 

Adresa strediska. 
 

Poschodie. 
 Zoznam 

monitorovacích 
zariadení. 

Úprava názvu monitora.  
Nastavenie adresy izby (adresa jedno ho 

bytu/rodiny musí byť zhodná). 
 

Ak je povolené, môžete nastaviť adresu 
strediska. 

Ako riadiace centrum môžete nastaviť 
akýkoľvek vnútorný monitor. 

 
 

Zobrazenie zoznamu monitorovacích zariadení. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoznam súkromných 
vstupných staníc. 

Pridanie 
monitorovacieho 

zariadení. 
Zmazanie 

monitorovacieho 
zariadení. 

Zobrazenie zoznamu súkromných vstupných 
staníc.  
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Zoznam vstupných 
staníc. 

 
 

Zobraziť  
Upraviť: pre vstup do nastavenia vstupnej 

stanice musíte zadať správne heslo. 
Zrušiť 

Adresa tlačidlá: pre nastavenie cieľovej adresy 
volania tlačidiel na vstupnej stanici. 

 
Súkromné zariadenie: Ak je povolené, môžete 

volať alebo byť monitorované iba touto 
rodinou. 

 
Spúšťať: Objaví sa až po povolení „Súkromné 
zariadenie“. Ak je povolené, môže súkromná 

vstupná stanica volať tejto rodine. 
 

Monitorovať: Ak je povolené, môžu vnútorné 
monitory sledovať túto vst. jednotku. 

 
Upraviť: pre vstup do nastavenie vst. jednotky 

zadajte správne heslo. 
 

Odomknutie monitorom: Ak je povolené, je 
možné otvoriť dvere alebo bránu tlačidlom 

odomknutie v stave monitorovania. 
Čas odomknutia: voliteľne 0,8-30 sekúnd. 

Stav zámka dverí: nastavenie času odomknutia 
zámku a typu signálu pre odomknutie. 

 
Stav zámka brány: nastavenie času odomknutia 

zámka a typu signálu pre odomknutie.   
Typ odchodového tlačidla: výber cieľa 

odchodového tlačidla, dvere alebo brána. 
Stav priradeného odo mykacieho zariadenia 

(objaví sa ak je v systéme vst. stanice s funkciou  
RFID) je možné povoliť/zakázať. 

Priradené odo mykacie zariadenie 



Stav Tampera: Ak je aktívny, sabotážny kontakt 
tamper, spustí alarm pri neoprávnenej 

manipulácii so vst. jednotkou. 
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Resetovať 

Resetovať neprečítané 
značky v internej 

pamäte. 
Resetovať neprečítané 

značky v externej 
pamäte. 

Resetovať všetky 
neprečítané značky. 

Resetovať parameter 
hovoru. 

 

13 Informácie o stavu 
siete. 

Technické informácie 
o stavu siete. 

Len pre kontrolu stavu siete v systému. 

14 Informácie o tomto 
zariadení 

Verzia programu. 
Aktualizovať program. 

 

 
 
                                                                                                     

            Poznámka: V kalendári v pohotovostnom režime alebo v rozhraní DVR, bude zariadenie v stave 
šetriča obrazovky, ak nebude behom 4 hodín vykonaná žiadna operácia. 

 
Záruka 

SAFE HOME europe s.r.o. ako dodávateľ, ručí pôvodnému kupujúcemu, že 
tento výrobok bude pri bežnom  používaní a prevádzke bez akýchkoľvek vád materiálu 

a prevedení a to po dobu 24 mesiacov odo dňa predaja. 
Povinnosť dodávateľa sa na základe tejto záruky obmedzuje na výmenu výrobku. 

Oprava výrobku, či jeho výmena za opravený výrobok je na rozhodnutiu dodávateľa. 
Kompletné znenie záručných podmienok a informácie týkajúce sa záručného a pozáručného servisu 

nájdete na webových stránkach www.safe-home.eu. 
SAFE HOME europe s.r.o. prehlasuje, že výrobok je v zhode so základnými 

požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice. 
Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EU. Vyhlásenie o zhode je možné naisť na webových 

stránkach www.safe-home.eu. 
 
 

 

 

 

 

http://www.safe-home.eu/
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je obchodnou značkou pre produkty spoločnosti: 
SAFE HOME europe, s.r.o. Seat of the company: 

Havlíčkova 1113/47, 750 02 Přerov 
Czech Republic 

Tel.: +420 581 222 262 
Web: www.veria.eu 

Spoločnosť SAFE HOME europe, s.r.o. si vyhradzuje právo modifikovať 
a meniť špecifikácie produktou bez predchádzajúceho upozornenia. 

Všetky materiály sú starostlivo kontrolované, avšak spoločnosť 
SAFE HOME europe, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné 

následky spôsobené tlačovými chybami 
alebo chybami v prekladoch tohto návodu. 
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