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BUDOWA URZĄDZENIA



Ustawienia szyfratora

Ustawienia domyślne:

PARAMETRY BRAMOFONU

1/3 cal
Kamera CMOS

Czujnik kamery

Kąt widzenia

Rozdzielczość Kamera: 1.0MP

Temp. Pracy

Prąd roboczy

Rodzaj czytnika

Parametry czytnika

Wejście DC: 12 ~ 15 V. Pobór w trybie czuwania: ≤30 mA. Prąd pracy ≤ 70 mA

Karta IC 13,56Mhz 

Odległość odczytu: ≤3 cm, czas reakcji: ≤2s
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Praca w nocy Diody LED IR

Przywracanie ustawień fabrycznych:

1. Hasło administratora: 999999.

1.) Wciśnij: * hasło administratora #. (Domyślne hasło: 999999) Podświetlanie klawiszy zamruga powoli.

2. Domyślne wspólne hasło otwarcia: 123456 #.

2.) Wciśnij: 099 #.  Po usłyszeniu dźwięku i podświetlaniu klawiszy operacja ustawień fabrycznych udała się.

3. Pojemność systemu: 200 sztuk kart Mifare, 200 kodów PIN.

(Uwaga: powrót do ustawień fabrycznych nie spowoduje usunięcia kluczy zbliżeniowych 

4. Fabryczny czas pracy przekaźnika: 2 sekundy.

Wejście w tryb ustawień: * hasło administratora #. (domyślny kod admin to: 999 999) 

Wyjście z trybu ustawień:  # /   .

(Po wejściu w tryb ustawień usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy. Operacja wejścia

Specyfikacja produktu

 i kodów PIN użytkowników).

 w tryb ustawień nie powiodła się jeśli usłyszysz dłuższy sygnał dźwiękowy).

Odłącz zasilanie od bramofonu, następnie naciśnij i trzymaj przycisk wyjścia (EXIT), włącz 
zasilanie. Po usłyszeniu 3 krótkich sygnałów dźwiękowych zwolnij przycisk wyjścia. Ustawienia 
fabryczne zostały przywrócone. (przycisk EXIT podłącza się pod niebieski i szary przewód, 
patrz schemat poniżej).

Metoda 1

Metoda 2

 *



Zmiana wspólnego kodu otwarcia (6 cyfrowy):

Usuwanie kodu użytkownika i karty zbliżeniowej:

Usuwanie pojedyńczej karty (istniejącej):

Usuwanie wszystkich użytkowników:

Dodawanie kart (kluczy) użytkownika:

Zmiana hasła administratora (6-cio cyfrowe):

Zmiana indywidualnego kodu użytkownika (domyślny kod 0000):

2.) Wciśnij: 011 # xxx xxx # xxx xxx #. 

2.) Wciśnij:  2xxx # (xxx = od 001 do 200 pozycji). 

2.) Wciśnij: 2 i zbliż kartę. (Podwójny krótki sygnał dźwiękowy oznacza udaną operację).

2.) Wciśnij: 288 #. (Siedmiokrotny sygnał dźwiękowy oznacza udaną operację kasowania).  

1.) Wejdź w tryb ustawień: * kod administratora # (Domyślne hasło: 999 999).

1.) * zbliż zarejestrowaną wcześniej kartę + wprowadź aktualny kod #

2.) Wciśnij: xxxx # xxxx #. 

1.) Wejdź w tryb ustawień: * kod administratora #.

2.) Wciśnij: 077# xxx xxx # xxx xxx #.  (Podwójny krótki sygnał dźwiękowy oznacza udaną operację).

2.) Wciśnij: 1xxx # (xxx = 001 ~ 200) następnie zbliż kartę. 

Aby dodać kolejną kartę wybierz kolejny numer: xxx # i zbliż nowy klucz. 

-> Można powtarzać operację dodawania kluczy do pozycji 200.

1.) Wejdź w tryb ustawień: * kod administratora #.

1.) Wejdź w tryb ustawień: * kod administratora #.

1.) Wejdź w tryb ustawień: * hasło administratora #.

1.) Wejdź w tryb ustawień: * hasło administratora #.

Uwaga!: po dodaniu pierwszego klucza zbliżeniowego domyślnym kodem PIN użytkownika

jest 0000, to hasło nie może otworzyć drzwi, służy tylko do zmiany kodu PIN użytkownika.

(XXX XXX - nowy 6-cio cyfrowy wspólny kod otwarcia.)

(XXX XXX - nowy 6-cio cyfrowy kod administratora.)

(gdzie XXXX to nowy 4 cyfrowy kod otwarcia)

-> Pojedynczy sygnał dźwiękowy oznacza udaną operację.

-> Potrójny sygnał dźwiękowy oznacza udaną operację.

(Podwójny krótki sygnał dźwiękowy oznacza udaną operację).



Ustawienie czasu otwarcia drzwi:

Ustawienie metody otwierania drzwi:

Ustawienie trybu bezpieczeństwa:

Wejdź w tryb ustawień: * kod administratora #.

1.) Wejdź w tryb ustawień: * hasło administratora #.

Wejdź w tryb ustawień: * hasło administratora #.

1.) Wciśnij: 300 #, dostępne otwieranie drzwi tylko za pomocą klucza zbliżeniowego.

2.) Wciśnij: 301 #, dostępne otwierania drzwi za pomocą kluczy zbliżeniowych oraz kodów PIN. 

2.) Wciśnij: 4xx # (gdzie: xx = 00 ~ 99). Pojedyńczy sygnał dźwiękowy oznacza udaną operację.

1.) Wciśnij: 500 #, tryb bezpieczeństwa jest wyłączony (ustawienie fabryczne).

3.) Wciśnij: 502 #, tryb alarmowy (zbliżenie niezarejestrowanej karty lub wprowadzenie

złego kodu PIN dziesięć razy w ciągu 5 minut, spowoduje wywołanie sygnału alarmowego,

2.) Wciśnij: 501 #, tryb zamrożony (zbliżenie niezarejestrowanej karty lub wprowadzenie 

3.) Wciśnij: 302 #, drzwi zostaną otwarte po zbliżeniu klucza i kolejno wprowadzeniu kodu PIN.

(Uwaga: ustawiając czas pracy zamka 00, zostanie ustawiony tryb pracy przekaźnika 

 Metoda nr:3 umożliwia podwójne zabezpieczenie dostępu.

 wł/wył, każde zbliżenie klucza zmienia stan logiczny przekaźnika.)

złego kodu PIN dziesięć razy w ciągu 5 minut, spowoduje zamrożenie pracy bramofonu na

2 minuty. Jednocześnie bramofon automatycznie wywoła połączenie w monitorze).

który potrwa 1 minutę. Tymsamym bramofon automatycznie wywoła połączenie w monitorze).

Aktywacja przekaźnika w monitorze drugim kodem (PIN2: 4~6 cyfrowy):

Wejdź w tryb ustawień: * kod administratora #.

1.) Wciśnij: 022 # xxx xxx # xxx xxx #. 

(XXX XXX - nowy 6-cio cyfrowy wspólny kod otwarcia bramy.)

UWAGA!
- fabryczny kod PIN2 to 654321#, kod otwarcia bramy musi różnić się od innych kodów PIN
- kod otwarcia bramy może zawierać od 4 do 6 cyfr
- monitor musi posiadać obsługę dwóch przekaźników

Podwójny krótki sygnał dźwiękowy oznacza udaną operację.

Wyjście z trybu ustawień:  # /    . *



12V+ (CZERWONY)

DC 12V (FIOLETOWY)

SCHEMAT POŁĄCZEŃ

SCHEMAT INSTALACJI

Instalacja z uchwytem kątowym Instalacja bez uchwytu kątowego

2* Zamocuj kołek 
do ściany

2* Ustaw śruby 
 uchwytu kątowego

4 * Ustaw śruby do 
zawieszania panelu 
i kątownika KM 2,5 * 6

1*Zamocuj wszystkie śruby
 panelu i płyty wiszącej
 KM 3*5

2* Zamocuj kołek 
do ściany

2* Ustaw śruby 
 uchwytu kątowego KM3*20

1* Zamocuj wszystkie śruby
 panelu i płyty wiszącej
 KM 3*5

AUDIO (BIAŁY)

GND (CZARNY)

VIDEO (ŻÓŁTY)

PRZYCISK EXIT

EXIT

GND (SZARY)

OPEN (NIEBIESKI)

12VDC

COM (POMARAŃCZOWY)                   

NO (ZIELONY)

NC (BRĄZOWY)
Przeznaczony dla

zamka rewersyjnego
lub zwory elektromagnetycznej
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PROCES INSTALACJI BRAMOFONU

UWAGA:
Unikaj instalacji urządzenia oraz okablowania magistrali w pobliżu urządzeń mogących wywołać zakłócenia.

Konserwacja oraz instalacja powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowane osoby.

Unikaj silnego wstrząsu, uderzeń i kolizji, w przeciwnym razie wewnętrzne części urządzenia mogą ulec uszkodzeniu.

Nie wystawiaj kamery zewnętrznej na działanie silnego światła lub słońca.

Nie instaluj kamery zewnętrznej w otoczeniu, np. w bezpośrednim świetle słonecznym, w deszczu, 

wysokiej temperaturze, wysokiej wilgotności, zapyleniu i działaniu żrących substancji chemicznych.

Wybierz najbardziej odpowiednią pozycję instalacji, aby kamera znajdowała się na poziomie oczu użytkownika.

Odłącz zasilanie przed instalacją.

Zachowaj więcej niż 30 cm odległości od zasilacza sieciowego, aby zapobiec zakłóceniom zewnętrznym.

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

Bramofon nie jest systemem antywłamaniowym, dlatego dystrybutor/sprzedawca nie bierze odpowiedzialności

za włamania do obiektu powstałe w wyniku złamania zabezpieczeń w urządzeniu przez włamywaczy. 
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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 

Model urządzenia i numer seryjny
Data sprzedaży, pieczęć i podpis 

sprzedawcy


