
Dziękujemy  za  wybranie  naszego  produktu. Proszę  uważnie  przeczytać  instrukcję 
 obsługi  przed  instalacją.

Mogą występować pewne różnica między opisem w instrukcji, a rzeczywistym produktem,
 ponieważ nasz produkt jest stale aktualizowany. Przepraszamy, jeśli ten instrukcja nie 
zawiera wszystkich najnowszych aktualizacji.
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Poniższy schemat przedstawia opis monitora wewnętrznego.
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Przekazuje dźwięki do panelu zewnętrznego

Pojemnościowy panel dotykowy

Widok osoby na zewnątrz

Dioda LED- drzwi 2

Dioda LED- drzwi 1

Zapisywanie nagrań i obrazów

Menu/Potwierdź

Przekazuje dźwięki z panelu zewnętrznego

Regulacja głośności monitora wewnętrznego podczas połączenia

Mikrofon

Przyciski funkcyjne

Ekran TFT

Regulator głośności

Gniazdo na kartę
 Micro SD

Przycisk zmiany
 ustawień

Głośnik
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4C4C 4C

4C

4C

4C

4C

CAM1

Alarm

Alarm

CAM2

Uwaga:
Kamery CCTV mogą 
być tylko AHD lub CVBS

V Lock+(Fioletowy) V Lock+(Fioletowy)

V CAM+(Niebieski) V CAM+(Niebiesk)

NO(Zielony) NO(Zielony)

COM(Pomarańczowy) COM(Pomarańczowy)

GND(Szary) GND(Szary)

2. SCHEMAT PODŁĄCZENIA
Schemat podłączenia panela wewnętrznego jak poniżej, praca urządzeń odbywa się zgodnie ze schematem
 instalacji .

3.MONTAŻ

1). Przewód zwykły nieekranowany i ekranowany

4. Sposób użycia i dobór przewodów opisany jest poniżej. UWAGA! Jakość kabla 
wpływa na stabilną pracę  systemu oraz na odległość przesyłania obrazu i głosu.

3. Do pracy monitor potrzebuje zewnętrznego zasilacza wtyczkowego lub na szynę DIN.
Przed instalacją urządzenia należy wyjąć wtyczkę zasilania 

2. W standardowym modelu, system współpracuje z zaczepami, które otwiera się za 
pomocą styku NO. Oznacza to, że w normalnym trybie pracy styk bezpotencjałowy jest 
otwarty, a zatem zaczep jest stale zamknięty. Po wciśnięciu przycisku wejścia zmienia 
się stan styku bezpotencjałowego, zaczep zostaje zwolniony.

1. Ektrozaczep/alarm/kamera nie są dołączone do zestawu. Należy zakupić elektrozaczep, 
który najlepiej bedzie odpowiadać wymaganiom zestawu (12VDC max 50OmA).

Odległość <28m(4*0,2mm² ); Odległość <50m (4*0. 3mm² ) ; Odległość<80m (4*0. 5mm² )

2). Zwykły nieekranowany przewód + przewód wideo (75Ohm-3)

3. Podłączenie przewodem UTP skętka (UWAGA! ten przewód nie jest niezalecane)

(Odległość nieekranowanego kabla sieciowego <40 metrów)

(Odległość <1OO metrów)

zamek elektryczny

(brak w zestawie)

zamek elektryczny

(brak w zestawie)

Zasilacz 230VAC

Zasilacz
dopasowany do

 kamery

Złącze dla bramy

RED
WHITE 
BLACK 
YELLOW 

- CZERWONY
- BIAŁY
- CZARNY
- ŻÓŁTY

(brak w zestawie)

Jeśli występuje ekran w przewodzie, należy połączyć go z obu stron do GND.
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UWAGA:

UWAGA:

4. OPIS PRZYCISKÓW
NazwaNazwa

1. W trybie czuwania, długo przytrzymaj      , aby połączyć się 
 z monitorem dodatkowym w celu interkomu wewnętrznego.

Połączenie wewnętrzne i przekazanie połączenia, kalibracja

Przycisk 
transferu

OPISTyp BTyp A

2. Podczas połączenia monitora wewnętrznego z kasetą 
zewnętrzną, długo przytrzymaj      w celu przekierowania połączenia.
 3. Podczas rozmowy lub monitoringu, dotknij     , aby na monitorze pojawiło
 się menu kalibracji koloru: głośność (regulacja głośności dźwięku kasety 
zewnętrznej i monitora wewnętrznego), jasność,kontrast, nasycenie, odśwież, 
powrót; przy podłączeniu kamer PAL/NTSC CCTV i kasety zewnętrz-
-nej urządzenie musi być podłączone do zasilania podczas wprowadzania 
zmian w ustawieniach, w przypadku braku obrazu, naciśnij ,,R" aby odświeżyć.

Podgląd obrazu na kasecie zewnętrznej

Przycisk
zwolnienie
elektrozaczepu

1. Odebranie połączenia z zewnątrz i nawiązanie połączenia; 
podczas podglądu dotknij        ,  aby rozpocząć rozmowę z kasetą zewnętrzną.

Słuchawka

Monitoring

2. W przypadku połączenia i alarmu naciśnij przycisk           ,  aby odłożyć 
słuchawkę i wrócić do stanu gotowości.

3. Naciśnij       ,   powrót do poprzedniej strony lub wyjście z bieżącej strony 
w menu ustawień.

Wejście do menu głównego lub zwolnienie elektrozaczepu podczas 
połączenia wewnętrznego (interkomowego), wykrywania ruchu lub w trybie
 monitorowania, krótko dotknij ten przycisk, aby zwolnić elektrozaczep 
podłączony pod panel zewnętrzny.

Przycisk
zmiany 
ustawień

Przycisk wielofunkcyjny (menu główne + zatwierdzanie)

1. W trybie czuwania, naciśnij       ,  aby wejść do menu głównego.

Przesunięcie kolejnych opcji/zwiększenie parametru

4..W trybie odtwarzania muzyki, wideo i zdjęć, naciśnij        ;aby włączyć pauze,
 naciśnij        ponownie, aby powrócić do odtwarzania. Odtwarzając nagrania 
wideo lub muzykę, możesz dłużej przytrzymać       , aby wyświetlić pasek 
głośnośći

3. W trybie rozmowy lub monitoringu, jeśli urządzenie ustawione jest na 
nagrywanie, naciśnięcie        oznacza zatrzymanie nagrywania, a ponowne 
naciśnięcie rozpoczyna nowe nagranie. Jeśli urządzenie jest w trybie 
wykonywania zdjęć, każdorazowe naciśnięcie przycisku       spowoduje, 
wykonanie jednego zdjęcia.

2. W menu głównym, naciśnięcie         spowoduje wejście w podmenu.

Przycisk - w górę

Przycisk -w dół
Przesunięcie kolejnych opcji/zmniejszenie parametru

Przycisk 
otwarcia bramy

W trybie rozmowy, wyreguluj głośność rozmowyPotencjometr

Dotknij przycisk, aby uruchomić przekaźnik otwarcia bramy. 

5. OPIS DZIAŁANIA URZĄDZENIA

Wywołanie z zewnętrznego bramofonu

Tryb czuwania

Osoba na zewnątrz 
wciska przycisk 
wywołania na kasecie 
zewnętrznej 1

Osoba na zewnątrz 
wciska przycisk 
wywołania na kasecie 
zewnętrznej 2

Na kasecie zewnętrznej 
i monitorze wewnętrznym 
słychać dzwonek; fabrycznie 
ustawiony czas dzwonka
wynosi 30 sekund.

Obraz z kamery automatycznie
pojawia się na ekranie monitora W przypadku jednoczesnego wciśnięcia przycisku wywołania 

na obu kasetach zewnętrznych, uruchomi się dzwonek z
kasety pierwszej.Wezwanie z kasety drugiej pozostanie bez
odpowiedzi. Gdy urządzenie powróci do trybu czuwania, 
w celu nawiązania połączenia należy ponownie wcisnąć
przycisk wywołania.

Wskazówka: Użyj przycisk        ,       , aby dostosować głośność
 komunikacji podczas rozmowy.

Na  monitorze 
wewnętrznym  dotknij 
przycisk ROZMOWA

Dzwonek przestaje dzwonić 

Rozpoczyna się rozmowa 
z osobą przed kasetą 
 zewnętrzną

Połączenie może trwać do 
120 sekund.

W przypadku, gdy w domu nie ma domowników lub, gdy 
nikt nie może odebrać połączenia na kasecie zewnętrznej 
pojawi się komunikat „Zostaw wiadomość”. Można nagrać 
wiadomość o długości do 60 sek. Po 60 sekundach 
urządzenie powróci do stanu czuwania. 

Na monitorze wewnętrznym 
dotknij przycisk 
otwierania elektrozaczepu

Na monitorze wewnętrznym 
dotknij przycisk 
kończący połączenie

Koniec 
połączeniaZwolnienie 

elektrozaczepu

1. Po zwolnieniu rygla, przez 20 sekund połączenie dźwiękowe i wideo są utrzymywane.
    Ta funkcja pozwala upewnić się, że osoba z zewnątrz zdążyła wyjść.
    

3. W przypadku modeli z kartą SD, po naciśnięciu przycisku wywołania na kasecie zewnętrznej, 
    urządzenie może rozpocząć pracę w trybie zdjęć. W tym celu, należy nacisnąć przycisk       ,
    aby zapisać zdjęcie.

2. W przypadku modeli z kartą SD, po naciśnięciu przycisku wywołania w bramofonie, urządzenie
    rozpoczyna prace w trybie nagrywania. Wywołanie jest nagrywane od samego początku połą-  
    -czenia. Jeśli użytkownik wciśnie przycisk      , nagrywanie zostanie zatrzymane w sposób ręczny.

4. W trakcie połączenia - urządzenie może nasłuchiwać dźwięków i głosów dobiegających z  
    bramofonu. Dotknij  "    " , aby rozpocząć rozmowę lub  "       ", aby otworzyć drzwi. 
    Dotknij przycisk „         ,  w celu otwarcia bramy. Jeśli w trakcie połączenia ktoś zadzwoni
    z innego bramofonu lub włączy się alarm, na monitorze wyświetli się komunikat słowny
    lub sygnał dźwiękowy ,,du..du..du".
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6.PRZEKAZYWANIE POŁĄCZENIA NA INNE MONITORY (TRANSFER)

Funkcja komunikacji wewnętrznej wymaga podłączenia przynajmniej dwóch monitorów wewnętrznych i jednej 
kasety zewnętrznej.

Kaseta zewnętrzna wysyła sygnał do 
monitora wewntętrznego i oczekuje 
na połączenie

Tryb czuwania 

Usłyszysz dzwonek na dodatkowym wybranym
monitorze

Dotknij i przytrzymaj
przycisk       , aby włączyć 
funkcję transferu na wybrane przez siebie 
urządzenie.

Dotknij przycisk           lub          , aby wybrać
urządzenie. Potwierdź swoj wybór poprzez 
naciśniecie       .

Dotknij przycisk 
rozmowy na 
monitorach, których
dzwonek został 
aktywowany

Rozpoczęcie 
rozmowy z osobą
na zewnatrz

Zwolnienie 
elektrozaczepu

Zakończ rozmowę 
i wróć do stanu
czuwania 

7. PROWADZENIE ROZMOWY POMIĘDZY MONITORAMI

Wybierz monitor 
z którym chcesz się 
połączyć 

Dotknij przycisk           lub          , aby wybrać
urządzenie. Potwierdź swoj wybór poprzez 
naciśniecie       .

Włączy się dzwonek na wybranym 
monitorze dodatkowym

Dotknij przycisk 
rozmowy na tym 
monitorze dodatkowym

UWAGA: w trakcie połączenia w trybie intercomu nie można 
regulować opcji koloru ani głośności rozmowy.

Rozpocznij rozmowę 
pomiędzy monitorami

Naciśnij 
przycisk rozmowy

Koniec

8. MONITORING/PODGLĄD

Opcje w ustawieniach menu: tryb pracy DRZWI1, KAMI, DRZWI2, KAM2 (do wyboru włącz i wyłącz).

Tryb czuwania

Dotknij przycisk słuchawki

Czas monitoringu wynosi 60 sekund

 DRZWI1

Pokaż obraz 
z DRZWI1

 DRZWI2 KAM 2KAM1

Pokaż obraz 
z KAMERA1

Pokaż obraz 
z DRZWI2

Pokaż obraz 
z KAMERA2

Pokaż obraz 
z KAMERA1

Naciśnij przycisk podglądu, 
aby zakończyć monitorowanie
 i powrócić do trybu czuwania

Dotknij przycisk 
słuchawki,aby zakończyć 
połączenie

Po dotknięciu przycisku 
zwolnienia elekrozaczepu
na panelu wewnętrznym, 
elektrozaczep zostanie zwolniony

Połączenie z kasetą 
zewnętrzną

1. Jeśli w trybie podglądu, wykorzystujesz tylko jedną kamerę zewnętrzną, możesz również wyjść z trybu 
monitoringu poprzez ponowne naciśnięcie przycisku monitoringu (KAM1, KAM2, DRZWI2 muszą być 
wyłączone w ustawieniach).

4. W przypadku modeli z kartą SD, jesli urządzenie pracuje w trybie nagrań wideo, naciśnij pierwszy raz
 przycisk do zmiany ustawień, aby rozpocząć nagrywanie. Jeśli naciśniesz drugi raz, nagrywanie zostanie
 zatrzymane. Jeśli urządzenie pracuje w trybie zapisywania zdjęć, naciśnij przycisk do zmiany ustawień, 
aby zrobić zdjęcie. Poprzez kolejne naciśnięcia tego przycisku, zostanie zapisane kolejne zdjęcia.

3. Jeśli podczas połączenia wewnętrznego (interkomu) w trybie monitoringu, nastąpi połączenie z kasety 
zewnętrznej, monitor zakończy połączenie wewnętrzne lub przełączy się, aby wyświetlić obraz z 
kasety zewnętrznej.

2. Jeśli korzystasz z dwóch monitorów wewnętrznych, możesz jedocześnie pracować w trybie monitoringu. 
Na obu urządzeniach wyświetli się ten sam obraz.
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10:50
Poniedziałek

07-08-2017

07-08-2017

UWAGA:

Ustaw ID urządzenia 01

Wykrywanie ruchu KAM1

Tryb nagrywania snapshot

Czas otwarcia drzwi 2 05

Czas otwarcia drzwi 1 10

Status drzwi 2 wł

Wiadomość wł

9. WYKRYWANIE RUCHU
Kamera stacji zewnętrznej automatycznie wykrywa ruch i wyświetla obraz na monitorze.

2. Powrót do trybu czuwania po 10 s uaktywnienia funkcji wykrywania ruchu.

1. Naciśnij przycisk ustawień >TRYB>  wykrywanie ruchu, aby przejść do trybu wyboru obiektu wykrywania 
ruchu, takiego jak Drzwi 1, Drzwi 2, KAM 1, KAM2

10. TRYB CZUWANIA

Strona czuwania z dwoma trybami: tryb zegara i tryb cyfrowej ramki zdjęć

10.1 Tryb zegara

Wyświetla rok, miesiąc, dzień, tydzień, godzinę, minuty, sekundy.
Zegar będzie wyświetlany w trybie czuwania przez 60 sekund, a następnie wejdzie w czarny 
wygaszacz ekranu.
Uwaga: ikona nowej nieprzeczytanej wiadomości zostanie wyświetlona w lewym górnym rogu.

10.2. Tryb cyfrowej ramki zdjęć
Tryb cyfrowej ramki zdjęć system przewija zdjęcia na karcie SD

1. Domyślnie zegar jest wyświetlany na monitorze w trybie czuwania. Jeśli funkcja cyfrowej ramki na zdjęcia
 jest włączona, obraz zapisany na karcie SD zostanie automatycznie odtworzony w trybie czuwania.

2. Trzeba utworzyć pliki „photo” w folderze „USER” na karcie SD. Zdjęcia muszą być zapisane w folderze 
"photo" w celu ich znalezienia i wyświetlenia przez system.
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System

2019-04-032019-04-03

23:59:5823:59:58

Niedziela

Alarm

Galeria

ZapisaneTryb Media

Czas

Głośność

Język

Dzwonek

Informacje 

Ustawienia sieciowe

Język English

Włączenie zegara wł

Format daty YY-MM-DD

Data 2019

01

04

38

07

43Czas

Uruchom ponownie 

Wersja FW. AH-V1.0.1036

Release date 2019-06-06

potwierdź

card space

Wersja MCU. MCU-0_6_45

11. OPCJE MENU
W trybie czuwania, wciśnij przycisk        , aby wejść w menu główne tak, jak na rysunku poniżej. 
Menu zawiera następujące opcje: system, ramki zdjęć, tryb, alarm, media, centrum nagrań. 
Przesuń         lub       ", aby móc poruszać kursorem. Przycisk ROZMOWY pozwala przywrócić 
urządzenie do stanu czuwania.

System automatycznie powraca do trybu czuwania po 60 sekundach bez działania.

11.1. Ustawianie parametrów systemu

Menu systemowe zawiera: język, godzinę, informacje o systemie, dzwonek, głośność, ustawienia sieciowe.

11.2 . System - język

W menu systemu, przesuń kursor na opcje język, naciśnij         , aby wejść do tej opcji menu. 
W tym miejscu możesz zmienić  język systemu. Naciśnij ponownie przycisk          , teraz możesz
użyć strzałek aby wybrać język, naciśnij znów przycisk ustawień, aby potwierdzić wybór. 

11.3 System - ustawienia czasu
W menu systemu, przesuń kursor na opcje USTAWIENIA CZASU. Naciśnij        , aby wejść do tej opcji 
menu.W trybie czuwania, na ekranie wyświetlają się aktualna godzina i data. Jeśli ustawimy WŁĄCZ 
- ustawienia czasu będą widoczne na ekranie. Jeśli ustawimy WYŁĄCZ - ustawienia nie będą wyświetlane. 
Przesuń kursor na WŁĄCZENIE ZEGARA, naciśnij:       , aby wyłączyć zegar - wtedy czas nie będzie 
wyświetlany, gdy urządzenie przejdzie w tryb czuwania. FORMAT DATY - można ustawiać format 
wyświetlania czasu zarówno w menu głównym, jak i w trybie czuwania.  Następnie użyj przycisk "     " , 
aby zwiększyć wartość Iub '    ", aby ją zmniejszyć. Wprowadź zmiany i zatwierdź przyciskiem        .

11.4 System - informacje systemowe
W menu systemu przesuń kursor na opcję INFORMACJE SYSTEMOWE i wciśnij przycisk      . 
Opcja zawiera dane o: wersji oprogramowania, wersji MCU, dacie wydania, wolnej przestrzeni 
na karcie SD oraz opcję ponownego uruchomienia.

Uwaga: Urządzenie obsługuje wyłącznie karty Micro SD o prędkości zapisu powyżej lOMB/s i 
z pojemnością mniejszą niż 32GB. 

[Reset]: Przesuń kursor na           i wciśnij        . Pojawi się nowe okno, wybierz TAK w celu
              ponownego uruchomienia urządzenia, wybierz NIE, aby anulować.

[Format karty SD]: Przesuń kursor na opcję FORMAT SD i wybierz         . Naciśnij        , na 
              wyświetlonym oknie pojawi się nowe okno. Wybierz TAK, aby przejść dalej lub NIE,
              aby anulować.Po zakończeniu formatowania karty, na wyświetlaczu pojawi się informacja 
              „Formatowanie karty powiodło się”.

Uwaga: aktualizacja systemu odbywa się za pomocą karty Micro SD, opis aktualizacji systemu
              został przedstawiony w dalszej części instrukcji.

[Powrót]: Wyjście z aktualnego menu.
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Pobieranie aplikacji i rejestracja

Etapy podłączania aplikacji na telefonie:

Profil 1:

godz. rozp. godz. zak. Głośność    Sec.

Profil 2:

Profil 3:

Dźwięk klawiszy
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Tryb Ust.fabryczne

Dzwonek-drzwi 1
Video

Ustawienia WiFI Server Set

11.5 Wybór dzwonka

W menu systemu przesuń kursor na opcję DŹWIĘK DZWONKA i wciśnij przycisk       .

Dzwonek-drzwi 2

Ust.fabryczne 1

Ust.fabryczne 2

Dwa rodzaje dźwięku dzwonka - fabryczny i wybrany przez użytkownika. Dzwonek fabryczny to 
wbudowany dzwonek systemu. Dzwonek użytkownika może być plikiem muzycznym
( w formacie mp3) pobranym z zewnątrz, zapisanym na karcie Micro SD i zaprogramowanym jako 
dzwonek urządzenia.

[Drzwi 1]: Dwa rodzaje trybu: fabryczny i wybrany przez użytkownika.
(Uwaga: użytkownik może wybierać spośród dzwonków zapisanych na karcie Micro SD).

Dwa rodzaje trybu: fabryczny i wybrany przez użytkownika. 
(Uwaga: użytkownik może wybierać spośród dzwonków zapisanych na karcie Micro SD).

[Drzwi 2]:

Na karcie Micro SD, znajdź folder o nazwie USER i stwórz nowy folder pod nazwą RING. 
Tylko w ten sposób zapisane dzwonki będą odnajdywane i mogą być ustawiane w parametrach urządzenia.
Plik muzyczny powinien nazywać się RING_1 - RING_10.

11.6 Głośność dzwonka

W menu systemu przesuń kursor na opcję GŁOŚNOŚĆ i wciśnij przycisk        . Ustaw pożądaną głośność 
dzwonka. Użytkownicy mogą programować głośność dzwonka w trzech różnych przedziałach czasu. 
Czas trwania dzwonka w trakcie nawiązywania połączenia można ustawić od 10 sekund do 45 sekund.

UWAGA: : skala głośności dotyczy głośności podczas rozmowy. 

[Profil 1]:  poziom głośności DZWONKA GŁOŚNOŚĆ1: 01-10 

[Profil 2]: poziom głośności DZWONKA GŁOŚNOŚĆ2: 01-10 

[Profil 3]: poziom głośności DZWONKA GŁOŚNOŚĆ3: 01-10

[Dźwięk klawiszy]: funkcja ta umożliwia wł. i wył. dźwięków klawiszy.

11.7 System - ustawienia sieciowe

Ustawienia sieci Ethernet - monitor łączy się z siecią WiFi  i serwerem, kaseta zewnętrzna łączy się (dzwoni) 
z monitorem wewnętrznym, poprzez aplikację w smartfonie otrzymasz w tym samym czasie powiadomienie.

Przejdź do menu dostępnych aplikacji i pobierz TUYA SMART (Google Play dla systemów Android lub 
APP STORE dla systemów IOS) zanim zaczniesz wykonywać połączenia i wprowadzać nowe ustawienia.

[1] . Otwórz aplikację TUYASMART i zarejestruj swoje konto, wybierz odpowiedni kraj i region.
[2] . Po zakończeniu rejestracji, zaloguj się do aplikacji TUYA SMART.

Ustawienia Wi-Fi
Uwaga: Ustawienia sieci bezprzewodowej muszą być użyte z aplikacji mobilnej TUYASMART.

(1) . Po włączeniu monitora, urządzenie otworzy hot-spot o nazwie Smartlife-Doorbell.
(2) . Znajdź USTAWIENIA w swoim smartfonie POŁĄCZENIA -. WIFI  i wyszukaj hot-spot 
o nazwie Smartlife - Doorbell. Jeśli znalazłeś powyższy hot-spot. przejdź od razu do etapu 4; 
jeśli nie przejdź do etapu 3.
(3) . Na monitorze wewnętrznym wybierz tryb pracy AP i naciśnij dwukrotnie. Aby zatwierdzić, 
naciśnij przycisk       . Monitor wewnętrzny uruchomi się ponownie i wyświetli hot-spot o nazwie 
Smartlife-Doorbell.
(4)  . Otwórz TUYA SMART, wybierz DODAJ URZĄDZEŃIE lub kliknij na + w prawym górnym rogu. 
Wyświetli się następujący ekran:



UWAGA:
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(5) . Wybierz kategorię NADZÓR WIDEO  i wyszukaj SMART DOORBELL.
 

(6) Kliknij na INNE TRYBY (Net Pairing Mode) w prawym górnym rogu i wybierz AP Mode:

8. Znajdź USTAWIENIA w swoim smartfonie POŁĄCZENIA -. WIFI  i wyszukaj hot-spot 
o nazwie Smartlife - Doorbell -> połącz się z ta siecią. Po skutecznym połączeniu przejdź ponownie 
do aplikacji TUYA SMART.

(7). Wprowadź nazwę i hasło do swojej sieci Wi-Fi. Kliknij POTWIERDŹ:

(1) Za pierwszym razem po połączeniu urządzenie może ono źle pracować w trybie podglądu. 
W tej sytuacji najlepiej jest wykonać wywołanie z bramofonu i zadzwonić na monitor 
wewnętrzny tak, by serwer mógł wysłać sygnały w celu połączenia.
(2) W przypadku telefonów z systemem IOS może zdarzyć się, że sieć Wi-Fi połączy się w sposób 
automatyczny, co doprowadzi do błędu połączenia. W tej sytuacji należy skasować wszystkie 
wcześniej wprowadzone domowe sieci Wi-Fi, które znajdują się w historii systemu.

9. Musisz poczekać, aż proces osiągnie 100%. Po skutecznym połączeniu monitor wyświetli w lewym
roku ikonę serwera wskazująca na prawidłowe połączenie.



Digital Switch:

"Wskazówka. Jeśli otwarte jest zdjęcie cyfrowe, nie może używać detekcji ruchu".

on

06Interval Time:

Set machine ID 01

Motion detection camera 1

Record mode snapshot

Door2 unlock time 05

Door1 unlock time 10

Door2 status on

Message on

Czas dzwonienia CAM2 05

CAM2 wł

Typ czujnika CAM2 Nie

Czas dzwonienia CAM1 05

CAM1 wł

Typ czujnika CAM1 Nie

Zapis alarmu Video

11.8 Ramka cyfrowa
W głównym menu przesuń kursor na opcję RAMKA CYFROWA, następnie naciśnij      ,  aby wejść
w menu dla tego parametru (funkcja dostępna dla modeli z kartą SD).

Uwaga: jeśli funkcja ramki jest aktywna funkcja detekcji ruchu jest wyłączona.

[Ramka cyfrowa]: Ta opcja pozwala aktywować lub dezaktywować funkcję ramki cyfrowej.
[Czas wyświetlania]: przedział czasu pomiędzy zdjęciami: 01-10. 

Wyszukaj folder o nazwie USER na karcie SD i stwórz nowy folder pod nazwą PHOTO. 
W ten sposób zdjęcia będzie można przypisać do tej funkcji.

11.9  Ustawianie trybu urządzenia wewnętrznego
W menu głównym przesuń kursor na opcje TRYB, następnie naciśnij 

[ID urządzenia]: Opcja zawiera następujące ustawienia: 01,02,03,04,05,06.01 oznacza, 
że urządzenie wewnętrzne jest urządzeniem głównym (master), „02-06” oznacza numer monitora 
dodatkowego (slave).

[Status drzwi2]: Podgląd DRZWI2 włączony lub wyłączony.[Status drzwi2]: Podgląd DRZWI2 włączony lub wyłączony.

[Czas Otwarcia dla Drzwi1]: od 02 do 10 sekund.

[Czas Otwarcia dla Drzwi2]: od 02 do 10 sekund.

[Tryb nagrywania]: opcja zawiera nagrania wideo i zdjęcia. Wideo oznacza, że po 
naciśnięciu przycisku wywołania przez osobę z zewnętrz, monitor z kartą SD automatycznie
 rozpocznie nagrywanie, aż do zakończenia połączenia lub do momentu ręcznego zastopowania 
przez użytkownika. Zdjęcie oznacza, że po naciśnięciu przycisku wywołania przez osobę z 
zewnętrz, monitor wewnętrzny z kartą SD automatycznie utworzy zdjęcie z obrazu przesłanego 
przez bramofon. Użytkownik może ręcznie wcisnąć     , aby wykonać kolejne zdjęcie.

[Wykrywanie ruchu]: opcja zawiera DRZWI1, DRZWI2, KAMERA1, KAMERA2 
                                               i WYŁĄCZONE.

[Wiadomość]: włącz lub wyłącz wiadomości.

[Powrót]: Wyjdź z bieżącego menu.

11.10 Ustawianie parametrów alarmu

W menu głównym, przesuń kursor na opcję ALARM, następnie naciśnij        , aby wejść w opcje dla tego 
parametru.

[Zapis alarmów]: Opcja zawiera WIDEO i ZDJĘCIA. Tryb wideo oznacza, że po aktywacji 
alarmu włączy się odpowiedni kanał i rozpocznie nagrywanie. Tryb zdjęć oznacza, że po aktywacji 
alarmu, włączy się odpowiedni kanał i zostanie automatycznie zrobione zdjęcie.

[KAM1 Rodzaj czujnika]: Dotyczy KAM1": kanał KAM1 odpowiada statusowi 1/0 (patrz
instrukcje dotyczące kolejnych statusów) co oznacza, że po aktywacji alarmu, włączy się 
odpowiedni kanał, aby rozpocząć nagrywanie alarmu lub zapisywanie zdjęć.

[KAM2 Rodzaj czujnika] „Dotyczy KAM2": kanał KAM2 odpowiada statusowi 1/0 (patrz 
instrukcje dotyczące kolejnych statusów) co oznacza, że po aktywacji alarmu, włączy się odpowiedni
kanał, aby rozpocząć nagrywanie lub zapisywanie zdjęć.
Rodzaje statusów 1/0:
NO: „Normalnie otwarty” oznacza, że w normalnym trybie pracy, czujnik utrzymywany jest w 
stanie ciągłego niskiego napięcia. Jeśli napięcie na wyjściu zmienia się z niskiego na wysokie, 
alarm włączy się.

NC: „Normalnie zamknięty” oznacza, że w normalnym trybie pracy, czujnik utrzymywany jest 
w stanie ciągłego wysokiego napięcia. Jeśli napięcie na wyjściu zmienia się z niskiego na wysokie, 
alarm włączy się.Wyłącz: jeśli nie używasz zewnętrznego czujnika z alarmem, ustaw I/O na „wyłącz”

[KAMERA1]: Włącza lub wyłącza podgląd z kamery 1.

[KAMERA2]: Włącza lub wyłącza podgląd z kamery 2.

[KAMERA1 czas alarmu]: Czas aktywacji alarmu z kamery 1 można ustawić od 0 do 20 sekund.

[KAMERA2 czas alarmu]: Czas aktywacji alarmu z kamery 2 można ustawić od 0 do 20 sekund.

[Powrót]: Powrót do poprzedniego menu..
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Muzyka Zdjęcia

PowrótZarządzanie plikami

manager system
USER

DCIM

ring

W menu głównym przesuń kursor na opcję MEDIĄ następnie naciśnij          . Opcja ta zawiera: 
muzyka, zdjęcia i zarządzanie plikami (dla modeli z kartą SD).

12. 1 Muzyka (dla modeli z kartą SD)
W menu media, naciśnij       lub       , aby przesunąć kursor na MUZYKA. Po wejściu w daną playlistę, 
naciśnij  ”    , aby automatycznie odtworzyć pierwszy utwór z listy.

1.Odszukaj folder o nazwie USER na karcie SD. Utwórz nowy folder pod nazwą MUSIC W ten sposób
 urządzenie w łatwy sposób odnajdzie pliki z muzyką.
2. W folderze „muzyka” można umieścić tylko 30 utworów. Powyżej 30 nie będą wyświetlane.

1. Naciśnij        lub       na liście utworów muzycznych , wybierz jeden utwór i naciśnij        raz, 
aby potwierdzić odtwarzanie, a następnie naciśnij przycisk powrotu        do poprzedniego menu.
2. Naciśnij i przytrzymaj      lub         , aby przewijać do przodu lub do tyłu. Naciśnij       , aby zatrzymać.
3. Naciśnij i przytrzymaj       , aby zwiększyć głośność, i naciśnij          , aby zwiększyć głośność lub 
naciśnij      ,    aby zmniejszyć głośność.
4. Podczas odtwarzania muzyki naciśnij przycisk transferu         , aby zmienić tryb odtwarzania. Możesz 
odtwarzać konkretny utwór, dowolny utwór, sekwencję utworów, pojedynczy cykl i odtwarzanie jako pętla.

[Odtwarzanie pojedyncze]: po zakończeniu utworu muzyka zostanie zatrzymana.

[Odtwarzanie dowolnych utworów]: dowolne utwory z listy są odtwarzane, muzyka nie zostaje 
wyłączona.

[Odtwarzanie cyklu]: urządzenie odtwarza wszystkie utwory po kolei, z góry do dołu. Po zakończeniu 
ostatniej piosenki, muzyka wyłącza się.  

[Cykl pojedynczy]: odtwarza cały czas tę samą piosenkę, muzyka nie zatrzymuje się.
 
[Cykl]: powtarza utwory z danej playlisty w ustalonej kolejności. Po zakończeniu ostatniej
piosenki z playlisty, rozpoczyna odtwarzać całą listę od nowa.

UWAGA: Jeśli gość wywoła lub uruchomi alarm podczas odtwarzania, odtwarzanie zostanie zatrzymane 
i przełączy się na bramofon lub obraz z kamery.

12.2 Zdjęcie (dla modeli z kartą SD) 

W menu MEDIA, naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby przesunąć kursor na opcje ZDJĘCIA. 
Naciśnij przycisk        ,aby otworzyć listę zdjęć. Używaj przycisków         i         , aby przesuwać kursor. 
Wybierz zdjęcie, które chcesz odtworzyć i potwierdź swój wybór poprzez jednokrotne naciśnięcie
 przycisku ustawień.
Uwaga: folder zdjęć zawiera wyłącznie pliki ze zdjęciami zapisanymi na karcie SD.

W trybie wyświetlania zdjęcia, długo naciskaj         , aby zatrzymać obraz i wyświetlić dodatkowe 
informacje o zdjęciu. Zawierają one dane o czasie wykonania zdjęcia, wielkości pliku, miejscu 
zapisania zdjęcia i rozmiarze zdjęcia. Po ponownym naciśnięciu        , rozpocznie się ręczny tryb 
odtwarzania i urządzenie wyświetli kolejne zdjęcie. Naciśnij       , aby przywrócić listę zdjęć.

Uwaga: kolejne zdjęcie wyświetlane jest automatycznie, chyba że zmienisz tryb na ręczny.

12.3 Zarządzanie plikami (odnosi się do urządzeń z kartą SD)

Wejdź do opcji zarządzanie plikami. Wyświetlą się dwa foldery DCIM i USER.

[Kasowanie plików]: Naciśnij         lub      ,aby wybrać konkretny plik do usunięcia. System
 zapyta czy „skasować plik”?
[Folder DCIM]: plik DCIM jest fabrycznie wbudowany w system i służy do przechowywania
 zapisanych plików. W środku znajdują się dwa inne foldery PHOTO i VIDEO. W folderze PHOTO 
zapisywane są obrazy utworzone automatycznie i ręcznie. W folderze VIDEO zapisywane są nagrania
wideo utworzone automatycznie lub ręcznie. 
[Folder USER]: folder ten zawiera inne foldery: muzyka, zdjęcia, dzwonek, aktualizacja folderu.
W folderze MUSIC znajdują się pliki z mediami.
W folderze PHOTO znajdują się pliki z zapisanymi kadrami.
W folderze RING zapisana jest fabrycznie ustawiona melodia.
Folder z UPDATE zawiera pliki do aktualizacji systemu.

12.. MEDIA
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DIALOG

czy na pewno chcesz usunąć?

Tak Nie

Wideo Zdjęcia Powrót

drzwi 1

R

[Aktualizacja]: Przenieś FW (xxx.dd) do folderu z aktualizacjami, zapisz plik z aktualizacją jako „xxx.dd”,
 naciśnij przycisk ustawień, system wyświetli komunikat AKTUALIZACJA wybierz TAK i poczekaj, aż 
aktualizacja zakończy się.

[Aktualizacja MCU]: skopiuj plik MCU (xxx.bin) do folderu z aktualizacjami, wybierz plik MCU (xxx.bin)
 i potwierdź aktualizację. 

Uwaga: w trakcie aktualizacji systemu nie można wyjmować karty SD z monitora ani odłączać 
zasilania. Po zakończeniu aktualizacji urządzenie uruchomi się ponownie w sposób automatyczny.

 

W menu głównym przesuń kursor na opcję CENTRUM NAGRAŃ, następnie naciśnij       . Opcja ta zawiera
zapisane wideo, zdjęcia i powrót (dla modeli z kartą SD).

UWAGA: Jeśli chcesz usunąć filmy i zdjęcia, usuń je z folderu DCIM na karcie SD

13. 1 Wideo (dla modeli z kartąSD)

W menu CENTRUM NAGRAŃ naciśnij przyciski "      "lub '     , aby przesunąć kursor na opcję rnagrania. 
Naciśnij przycisk        , aby wyświetlić listę dostępnych plików. Następnie naciśnij “      "lub"     ”, aby przesunąć 
kursor i wybrać plik w celu odtworzenia. 
Naciśnij przycisk"      , aby odtworzyć nagranie. W trakcie odtwarzania możesz wyjść z bieżącego menu 
poprzez naciśniecie przycisku       .

Uwaga: Folder nagrania zawiera wyłącznie pliki z nagraniami zapisanymi przez bramofon.

13.2 Zdjęcia (dla modeli z kartą SD)

Wybierz opcję „Zdjęcia” i wciśnij         , aby wejść do listy zdjęć.  Wybierz zdjęcie i naciśnij         , aby obejrzeć.
Naciśnij           , aby powrócić.

W trybie podglądu, po naciśnięciu przycisku transferu        uruchomi się możliwość regulacji koloru: 
 jasności, kontrastu, nasycenia. Są też opcje: odśwież i powrót.

13. CENTRUM NAGRAŃ 

14. USTAWIENIA PARAMETRÓW KOLORU



Uwaga: 

INSTALL THE INDOOR UNIT
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[Jasność]: wartość można ustawić od 0 do 50, ustawienie fabryczne wynosi 25.
[Kontrast]: wartość można ustawić od 0 do 50, ustawienie fabryczne wynosi 25.
[Nasycenie]: wartość można ustawić od 0 do 50, ustawienie fabryczne wynosi 25.

[Powrót]:wybierz powrót, naciśnij przycisk ustawiania, aby zamknąć opcję parametrów koloru

15. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ALARMU

Jeśli powstanie zwarcie na zacisku Alarm oraz GND, uruchomiony zostanie sygnał alarmowy w monitorze 
który trwa 120 sekund. Aby wyłączyć alarm i powrócić do trybu czuwania, w trakcie trwania alarmu 
naciśnij       . W przypadku modeli z kartą SD, po uruchomieniu alarmu urządzenie automatycznie
 rozpoczyna nagrywanie w trybie wideo lub zdjęć (w zależności od ustawień). Czas nagrywania wynosi 120 
sekund. Aby wyłączyć alarm i powrócić do trybu czuwania, w trakcie automatycznego nagrywania
 naciśnij

Schemat połączenia:
W monitorze występują dwa wejścia alarmowe ALM1 oraz ALM2 przeznaczone dla każdej 
z kamer z osobna. Wejścia ALM można skonfigurować w zależności od zastosowanego 
urządzenia alarmowego. Jak wspomniano wcześniej w niniejszej instrukcji, wejścia alarmowe
można skonfigurować dla trybu NC lub NO. 

W przypadku ustawienia wejścia NO, gdy GND i ALM są połączone, alarm włączy się.
W przypadku ustawienia wejścia NC, gdy GND i ALM nie są połączone, alarm włączy się. 

Test ustawienia można wykonać poprzez połączenie „na krótko” GND do ALM.

16. MONTAŻ MONITORA WEWNĘTRZNEGO

 
Urządzenia nie należy montować w pobliżu innych urządzeń, 
które mogą być źródłem silnego promieniowania (TV, DVR, itp.).
Aby uniknąć porażenia prądem montaż powinny wykonywać osoby 
z odpowiednią wiedzą oraz przeszkolenie.
Urządzeniem nie należy potrząsać lub uderzać nim, gdyż może 
to spowodować uszkodzenie jego wewnętrznych elementów.

Wybierz najlepszą wysokość montażu; zalecana wysokość to 150cm.

Przed montażem należy wyłączyć zasilanie.
Aby uniknąć potencjalnych zakłóceń, miejsce montażu musi
być oddalone o min. 30 cm od urządzeń napędzanych prądem 
zmiennym.
Unikaj kontaktu z wodą, polem magnetycznym i środkami chemicznymi.

Instrukcja montażu monitora wewnętrznego: 

Kołki montażowe
Ramka mocująca Przewody

17. KONSERWACJA

Wszelkie zabiegi konserwacyjne należy wykonywać po odłączeniu zasilacza od sieci elektroenergetycznej.
Zasilacz nie wymaga wykonywania żadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych, jednak w przypadku 
znacznego zapylenia wskazane jest jedynie odkurzenie sprężonym powietrzem. 
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18. AKCESORIA (w zestawie)

Monitor wewn.

Przewody 4-pinowe

Uchwyt

Śrubu

Kołki

Przewody 2-pinowe (opcja)

Instrukcja obsługi 1 szt

5 szt

1 szt lub 2 szt

1 szt

1 szt

4 szt

4 szt

Producent wideodomofonów @SMART

Urządzenia oznaczone są zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
symbolem przekreślonego kosza na odpady. Oznakowanie takie informuje, że sprzęt ten, po 
okresie jego użytkowania nie może być umieszczany w koszu łącznie z innymi odpadami 
pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go   
firmom, bądź instytucjom prowadzących zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy czy gminne 
jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe 
postępowanie ze zużytymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi przyczynia się do 
uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, 
wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego  przetwarzania i 
składowania takich urządzeń.

E-mail serwisu: serwis@hatpol.pl

Strona zgłoszeń reklamacji: www.hatpol.pl/rma

E-mail serwisu: serwis@hatpol.pl

Strona zgłoszeń reklamacji: www.hatpol.pl/rma

WARUNKI GWARANCJI
Sprzedawca udziela gwarancji na okres 24 miesiące 

od daty sprzedaży przez HatPol.

1. Data od której zaczyna się okres gwarancyjny, jest datą wystawienia faktury bądź paragonu.
2. Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z instalacją, montażem urządzenia bądź 
oprogramowania.
3. Reklamowany sprzęt należy zgłosić poprzez formularz na stronie „https://hatpol.pl/rma”. 
Przesyłkę produktów @SMART do serwisu pokrywa kupujący. Serwis pokrywa przesyłkę zwrotną 
tylko pod warunkiem, że awaria powstała z winy producenta.  
4. Sprzęt zostanie przyjęty do serwisu tylko wtedy, gdy na pudełku w widocznym miejscu 
znajdować się będzie numer RMA nadany przez serwis HatPol podczas zgłoszenia na 
hatpol.pl/rma, a w wewnątrz opakowania znajdować się będzie dowód zakupu (faktura, paragon) 
oraz karta gwarancyjna lub kopie tych dokumentów.
5. Jeżeli sprzęt będzie zapakowany w nieoryginalny karton, bądź źle zapakowany (brak 
odpowiedniego styropianu, tektury itp.) serwis HatPol nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w 
wyniku złego opakowania (pęknięcia, rysy, otarcia itp.)
6. Serwis HatPol nie uwzględnia uszkodzeń powstałych w wyniku złego montażu (podłączenia), 
transportu z winy przewoźnika bądź przez użytkownika.
7. Dostarczony sprzęt musi posiadać nieuszkodzone plomby gwarancyjne i czytelne numery 
seryjne.
8. Reklamujący sprzęt musi być dostarczony do serwisu HatPol kompletny np. monitor, panel, 
zasilacz.
9. Montaż należy wykonywać zgodnie ze schematem i wskazówkami w instrukcji danego sprzętu 
oraz przez doświadczonego montera z odpowiednią; wiedzą i umiejętnościami.
10. Jeżeli reklamujący sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny, serwisant może obciążyć 
kosztami sprawdzania oraz przesyłki osobę bądź firmę reklamującą towar.
11. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku złego montażu lub niewłaściwej 
obsługi sprzętu.
12. Koszty odesłania naprawionego na gwarancji sprzętu ponosi firma HatPol.
13. Serwis HatPol nie ma obowiązku informować reklamującego o stanie naprawy sprzętu, klient 
może sam śledzić stan swojej naprawy na hatpol.pl/rma, tam również może wprowadzać swoje 
komentarze.
14. Naprawa gwarancyjna będzie trwać 19dni roboczych, jednak z przyczyn niezależnych od 
HatPol czas naprawy może zostać przedłużony maksymalnie do 3 miesięcy (w praktyce czas 
reklamacji średnio trwa 3dni robocze).
15. HatPol nie ponosi odpowiedzialności za serwis gwarancyjny, jeżeli wymagane naprawy nie 
będą mogły być wykonane z powodu restrykcji importowo-exportowych.
16. Serwis HatPol zastrzega sobie prawo do zmiany warunków gwarancyjnych w każdej chwili, 
które będą miały moc działania wstecz.
17. Prawa i obowiązki stron  regulują niniejsze warunki gwarancji z którymi klient winien się 
zapoznać i zatwierdzić własnoręcznym podpisem. 

Model urządzenia i numer seryjny
Data sprzedaży, pieczęć i podpis 

sprzedawcy


