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Opisywany produkt wraz z jego sprzętem i oprogramowaniem sprzętowym jest 
kompletny. Nie udzielamy gwarancji w odniesieniu do wartości handlowej urządzenia,
jego zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu i nienaruszenia praw osób 
trzecich. Firma Vidos , jej dyrektorzy, kierownicy, pracownicy lub dystrybutorzy nie 
ponoszą odpowiedzialności za szkody, w tym między innymi za szkody z powodu utraty
zysków biznesowych, przerw w działaniu sprzętu lub utraty danych czy dokumentacji 
związanych z używaniem tego produktu, nawet jeśli nasza firma została powiadomiona 
o możliwości wystąpienia takich szkód. W przypadku produktu z dostępem do Internetu 
korzystanie z produktu odbywa się całkowicie na własne ryzyko. Nasza firma nie ponosi
 odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie, naruszenie prywatności lub inne szkody 
wynikające z cyberataków, ataków hakerów, wirusów lub innych zagrożeń
 internetowych, jednak w razie potrzeby  zapewniamy niezbędne wsparcie techniczne.
Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za użycie tego produktu
 do celów niezgodnych z prawem. W przypadku jakichkolwiek konfliktów między 
niniejszą instrukcją a obowiązującym prawem, pierwszeństwo ma to ostatnie.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z działem serwisu firmy Vidos.
Dane kontaktowe znajdują się na stronie Vidos.pl w zakładce „ kontakt „ lub na ostatniej 
stronie niniejszej instrukcji.

Niniejszy produkt oraz - w stosownych przypadkach - dostarczone akcesoria są również 
oznaczone "CE" i zgodne z obowiązującymi zharmonizowanymi normami europejskimi 
wymienionymi w dyrektywie EMC 2014/30/EU, dyrektywie LVD 2014/35/EU, dyrektywie 
RoHS 2011/65/EU. 
2012/19/EU (dyrektywa WEEE): Produkty oznaczone tym symbolem nie mogą być utylizowane 
jako nieposortowane odpady komunalne w Unii Europejskiej.  Aby zapewnić odpowiedni 
recykling, należy zwrócić ten produkt do lokalnego dostawcy po zakupie równoważnego 
nowego sprzętu lub zutylizować go w wyznaczonych punktach zbiórki. 
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: www.recyclethis.info

Deklaracja zgodności UE

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

- Wszystkie operacje elektroniczne powinny być ściśle zgodne z przepisami 
  bezpieczeństwa elektrycznego, przepisami przeciwpożarowymi i innymi powiązanymi 
  przepisami w danym regionie.
- Należy używać zasilacza dostarczonego przez renomowaną firmę. Pobór energii nie 
  może być mniejszy niż wymagana wartość.
- Upewnij się, że zasilanie zostało odłączone przed podłączeniem, zainstalowaniem lub
   demontażem urządzenia.
- Jeśli produkt jest instalowany na ścianie lub suficie, urządzenie musi być stabilne. 
- Jeśli z urządzenia wydobywa się dym, nieprzyjemny zapach lub hałas, natychmiast 
  wyłącz zasilanie i odłącz kabel zasilający, a następnie skontaktuj się z serwisem.
- J eśli produkt nie działa prawidłowo, skontaktuj się ze sprzedawcą lub najbliższym 
  centrum serwisowym. Nigdy nie próbuj samodzielnie rozmontowywać urządzenia. 
  (Nie ponosimy odpowiedzialności za problemy spowodowane przez nieautoryzowane
   naprawy lub konserwacje.) 

- Nie upuszczaj urządzenia, ani nie poddawaj go wstrząsom. Unikaj instalacji 
  urządzenia na powierzchniach drgań lub w miejscach narażonych na wstrząsy (może to
  spowodować uszkodzenie sprzętu).
- Nie umieszczaj urządzenia w bardzo gorących lub skrajnie zimnych miejscach (sprawdź 
  specyfikacje urządzenia w celu potwierdzenia właściwej temperatury pracy).
  Nie wystawiaj go również na działanie wysokiego promieniowania 
  elektromagnetycznego i w miejscach wysoce zakurzonych.
- Nie kieruj urządzenia na słońce ani na bardzo jasne miejsca. W takim przypadku może 
  wystąpić rozmazanie (co nie jest wadą), a także obniżenie wytrzymałości czujnika 
  ruchu w tym samym czasie.
- Używaj miękkiej i suchej ściereczki do czyszczenia powierzchni wewnętrznych i 
  zewnętrznych pokrywy urządzenia. Nie używaj alkalicznych detergentów.
- Zachowaj wszystkie opakowania po produkcie do wykorzystania w przyszłości. 
  Transport bez oryginalnego opakowania może spowodować uszkodzenie urządzenia i
   prowadzić do dodatkowych kosztów.
- Gwarancja nie dotyczy wad produktu i usterek powstałych w wyniku niewłaściwego 
  montażu (tzn. w sprzeczności z niniejszym dokumentem). 
- Gdy nie zostaną spełnione odpowiednie warunki montażu, woda może dostać się do
  wnętrza urządzenia i uszkodzić elektronikę.

NIEBEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIA

21
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Zanim przystąpisz do montażu i użytkowania urządzenia prosimy o dokładne 

zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi . Jeżeli pojawią się jakakolwiek problemy 

ze zrozumieniem jej treści prosimy o kontakt ze sprzedawcą urządzenia lub producentem. 

Samodzielny montaż urządzenia i jego uruchomienie jest możliwe pod warunkiem 

posiadania podstawowej wiedzy z zakresu elektroniki oraz  używania odpowiednich narzędzi. 

Niemniej zalecane jest dokonywanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel. 

Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wyniknąć z nieprawidłowego montażu 

czy eksploatacji urządzenia, oraz z dokonywania samodzielnych napraw i modyfikacji.

WAŻNE!

4

Śruby montażowe

 

M3,5 x 35 mm

Kołki rozporowe

 

M3,5 x 35 mm

Śruba montażowa

osłony panelu Przewody 8-pinowe

 

Przewód 6-pinowy Klucz torx Podręcznik użytkownika

 

Karty zbliżeniowe

1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Monitor Panel zewnętrzny Zasilacz DC12V/1A Ramka montażowa

Zastrzeżenia prawne......................................................................................................................

Deklaracja zgodności UE..............................................................................................................

Niebezpieczeństwa i ostrzeżenia..............................................................................................
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1. Zawartość opakowania............................................................................................................
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4. Montaż ..........................................................................................................................................

5. Schemat połączeń....................................................................................................................
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        8.2.2 Ustawienia połączeń ................................................................................................

        8.2.3 Interkom .......................................................................................................................

   8.3 Wiadomości ..........................................................................................................................

   8.4 Funkcja podglądu ...............................................................................................................

   8.5 Funkcje alarmowe ...............................................................................................................

   8.6 Pamięć .....................................................................................................................................

   8.7 Ustawienia .............................................................................................................................

        8.7.1 Funkcja Wi-Fi  .............................................................................................................

        8.7.2 Kontrola dostępu ......................................................................................................

        8.7.3 Ustawienia instalatora .............................................................................................

        8.7.4 Reset instalatora ........................................................................................................

9. Konfiguracja urządzenia za pomocą przeglądarki web .............................................

   9.1. Konfiguracja monitora......................................................................................................

   9.2. Konfiguracja panelu zewnętrznego.............................................................................

10. Aplikacja mobilna ...................................................................................................................

11. Dane techniczne .....................................................................................................................

12. Karta Gwarancyjna ..................................................................................................................

1

1

2

3

4

5

6

7

8

11

12

14

14

15

16

16

17

18

19

20

21

22

23

24

26

26

27

28

29

33

41

42



SPIS TREŚCI

3

 

Zanim przystąpisz do montażu i użytkowania urządzenia prosimy o dokładne 

zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi . Jeżeli pojawią się jakakolwiek problemy 

ze zrozumieniem jej treści prosimy o kontakt ze sprzedawcą urządzenia lub producentem. 

Samodzielny montaż urządzenia i jego uruchomienie jest możliwe pod warunkiem 

posiadania podstawowej wiedzy z zakresu elektroniki oraz  używania odpowiednich narzędzi. 

Niemniej zalecane jest dokonywanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel. 

Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wyniknąć z nieprawidłowego montażu 

czy eksploatacji urządzenia, oraz z dokonywania samodzielnych napraw i modyfikacji.

WAŻNE!

4

Śruby montażowe

 

M3,5 x 35 mm

Kołki rozporowe

 

M3,5 x 35 mm

Śruba montażowa

osłony panelu Przewody 8-pinowe

 

Przewód 6-pinowy Klucz torx Podręcznik użytkownika

 

Karty zbliżeniowe

1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Monitor Panel zewnętrzny Zasilacz DC12V/1A Ramka montażowa

Zastrzeżenia prawne......................................................................................................................

Deklaracja zgodności UE..............................................................................................................

Niebezpieczeństwa i ostrzeżenia..............................................................................................

Spis treści ..........................................................................................................................................

1. Zawartość opakowania............................................................................................................

2. Cechy produktu .........................................................................................................................

3. Opis urządzeń..............................................................................................................................

4. Montaż ..........................................................................................................................................

5. Schemat połączeń....................................................................................................................

6. Konfiguracja monitora ............................................................................................................

7. Obsługa wideodomofonu .....................................................................................................

8. Ustawienia monitora ...............................................................................................................

   8.1 Menu główne ....................................................................................................................... 

   8.2 Menu połączenia .................................................................................................................

        8.2.1 Spis połączeń ..............................................................................................................

        8.2.2 Ustawienia połączeń ................................................................................................

        8.2.3 Interkom .......................................................................................................................

   8.3 Wiadomości ..........................................................................................................................

   8.4 Funkcja podglądu ...............................................................................................................

   8.5 Funkcje alarmowe ...............................................................................................................

   8.6 Pamięć .....................................................................................................................................

   8.7 Ustawienia .............................................................................................................................

        8.7.1 Funkcja Wi-Fi  .............................................................................................................

        8.7.2 Kontrola dostępu ......................................................................................................

        8.7.3 Ustawienia instalatora .............................................................................................

        8.7.4 Reset instalatora ........................................................................................................

9. Konfiguracja urządzenia za pomocą przeglądarki web .............................................

   9.1. Konfiguracja monitora......................................................................................................

   9.2. Konfiguracja panelu zewnętrznego.............................................................................

10. Aplikacja mobilna ...................................................................................................................

11. Dane techniczne .....................................................................................................................

12. Karta Gwarancyjna ..................................................................................................................

1

1

2

3

4

5

6

7

8

11

12

14

14

15

16

16

17

18

19

20

21

22

23

24

26

26

27

28

29

33

41

42



5

2. CECHY PRODUKTU

MONITOR

• 7-calowy ekran dotykowy

• Rozdzielczość 1024x600px.

• System operacyjny Linux

• Możliwość podłączenia do 6 monitorów w 1 lokalu

• Obsługa 8 wejść alarmowych i 1 wyjścia alarmowego

• Sterowanie alarmem przez aplikację mobilną

• Zasilania PoE lub DC12V

• Wbudowana karta WiFi umożliwiająca współpracę z aplikacją mobilną 

   (rozmowa online)

• Możliwość otwierania elektrozaczepu oraz bramy automatycznej

• Wewnętrzna pamięć flash (na 10 filmów lub 100 zdjęć) oraz obsługa 

   kart microSD do 32GB 

• Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu

• Interkom wewnętrzny i zewnętrzny

• 10 melodii dzwonka, osobne dla każdego wejścia i interkomu

• Regulacja jasności, koloru i kontrastu

• Regulacja głośności rozmowy i dzwonka

• Menu dostępne w języku Polskim i Angielskim

PANEL ZEWNĘTRZNY

• Kamera CMOS AHD 1080p, rozdzielczość 2 Mpix

• Kąt widzenia obiektywu o szerokości 125°

• Podświetlenie nocne IR ( podczerwień )

• Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium

• Możliwość otwarcia wejścia za pomocą kodu QR

• Wbudowany czytnik RFID umożliwiający otwieranie wejścia kartą zbliżeniową

• Standard RFID – MIFARE 13.56MHz | Pojemność czytnika : 20 tagów użytkowników

• Podświetlany szyld / tabliczka informacyjna

• Obsługuje elektrozaczepy standardowe, rewersyjne i zwory elektromagnetyczne

• Klasa szczelności : IP54

• Montaż natynkowy lub podtynkowy za pomocą puszki D11P(opcja) 

• Zasilanie PoE, DC12V lub FPoE

Dedykowana osłona przeciwdeszczowa D11(opcja)• 

3. OPIS URZĄDZENIA

1

2

3

LP.                    Nazwa

1      Dioda zasilania

2      Ekran

3      Mikrofon

4      Gniazdo karty micro SD

LP.                      Nazwa 

5      Złącze Rj45

6      Głośnik

7      Złącze zasilania DC12V

8      Złącze alarmowe

4

5

6 8
7

LP.                    Nazwa

1      Kamera

2      Podświetlenie LED

3      Głośnik

4      Czytnik zbliżeniowy / szyld 

5      Mikrofon

6      Przyciski wywołania     

LP.                      Nazwa 

7      Złącze RJ45

8      Przycisk resetowania

9      Złącze czujnika/ przyciski wyjścia

10    Zwora typ switch (PoE lub FPoE)

11    Złącze zasilania DC12V

12    Złącze elektrozaczepu   

1
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3

4

5

6

8

9

7

10

11

12

MONITOR M3001

PANEL ZEWNĘTRZNY

S3111
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4. MONTAŻ

50cm

1
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cm

Miejsce montażu monitora

Standardowa wysokość montażu monitora to ok.150-160cm od podłoża, co oznacza, że środek

ekranu jest na poziomie wzroku użytkownika.

Montaż i podłączenie instalacji 

1. Zdejmij ramkę montażową z tyłu monitora i przymocuj ją do ściany za pomocą śrub.

2. Wyciągnij przewód i podłącz urządzenie zgodnie ze schematem.

3. Zawieś monitor na ramce montażowej.

Miejsce montażu panelu zewnętrznego
Standardowa wysokość montażu panelu zewnętrznego - wysokość soczewki kamery wynosi 
około 160cm od podłoża

Montaż i podłączenie instalacji 
1. Zaznacz punkty na wkręty montażowe. Wywierć otwory w naznaczonych miejscach i 
   zamocuj kołki montażowe. Wywierć odpowiedni otwór na przewody.
2. Przeprowadź przez otwór wszystkie przewody i podłącz do panelu zewnętrznego zgodnie ze 
   schematem. Zamontuj go do ściany za pomocą śrub.
3. Zamknij panel zewnętrzny panelem frontowym i przykręć dolną śrubę zabezpieczającą.
   Przed zamknięciem panelu możesz umieścić opis w podświetlanym szyldzie na nazwisko. 
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Panel zewnętzny

5. SCHEMAT POŁĄCZEŃ

Schemat połączenia ze switchem POE

 W tym trybie, można podłączyć kilka monitorów z kilkoma z panelami zewnętrznymi.

UTP UTP

UTP UTP

Panel zewnętrzny 9

UTP

POE Switch

Monitor 1 Monitor 2 Monitor 6 

Panel zewnętrzny 1

- Maksymalna odległość między urządzeniami (monitor, panel zewnętrzny, panel portierski,

  switch, switch PoE) wynosi 70 metrów.

- Aby podłączyć urządzenia końcowe na większą odległość niż 70 m, należy zastosować 

   kolejne switch’e.

- Jedno mieszkanie obsługuje do 6 monitorów.

- Adresowanie IP urządzenia można ustawić automatycznie lub ręcznie.

- Typ kodowania wywołania i konfiguracja sieci muszą być jednakowe dla wszystkich 

   urządzeń.

- Adres innych urządzeń można ustawić tylko po ustawieniu pierwszego panelu

   zewnętrznego w systemie.
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- Panel zewnętrzny obsługuje zamki elektromagnetyczne typu NC i NO do 30V, 1.3A. 

  Zasilacz należy stosować zgodnie z elektrozaczepem.

- W przypadku zastosowania  DC12V,  do 300mA, mo na do jego zasilania  elektrozaczepu ż

  wykorzysta  zasilacz panelu zewnętrznego. ć

- Do wejścia ALM1 do ALM4 można podłączyć przyciski wyjścia lub różnego typu czujniki.

   Funkcje te należy aktywować w panelu zewnętrznym za pomocą przeglądarki

   internetowej. Wejście ALM1 domyślne jest ustawione na przycisk wejścia dla furtki 1,

   przekaźnik NO
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Schemat połączenia z zasilaczem DC12V

 W tym trybie, można  podłączyć tylko jeden monitor z jednego panelu zewnętrznego.
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- Złącza są interfejsem systemu alarmowego. Wejścia ALM1 do ALM8 

   umożliwiają podłączenie czujek alarmowych. 

- Wyjście NO i COM przeznaczone są dla sygnalizatora alarmowego, 

   maksymalne napięcie i obciążenie do 30V DC/3A.

- Wyjścia 12V OUT i GND przeznaczone są dla zasilania czujników 

   alarmowych, maksymalne obciążenie to 300mA.

- Wejście ALM8 opcjonalnie może posłużyć do podłączenia przycisku dzwonka.

- Zabronione jest stosowanie switch PoE niezgodnego ze standardem IEEE 802.3af/ 802.3at /

  802.3bt. Uszkodzenia wynikłe ze stosowania nieodpowiednich źródeł zasilana nie podlegają 

  gwarancji.

- Monitor może być zasilany przez standardowe PoE (IEEE802.3af; IEEE802.3at; IEEE802.3bt) 

  lub zasilacz DC12V / 1A (w zestawie)
 

WAŻNE

 

 

Monitor

Panel zewnętrzny

switch POE 

lub switch 

RJ45

12
V

 IN

G
N

D

A
LM

6

A
LM

5

G
N

D
G

N
D

G
N

D

A
LM

1

12
V

 O
U

T

A
LM

8

A
LM

7

N
O

C
O

M

A
LM

3

A
LM

2

A
LM

4

R
X

-

G
N

D
G

N
D

P
W

R
P

W
R

R
X

+
T

X
-

T
X

+

 

Zasilanie DC 12V,

gdy POE 

nie jest używane

Przycisk dzwonka

(Opcjonalnie)

Czujnik 

alarmowy

A
LM

6

A
LM

5

G
N

D
G

N
D

G
N

D

A
LM

1

12
V

 O
U

T

A
LM

8

A
LM

7

N
O

C
O

M

A
LM

3

A
LM

2

A
LM

4

10

Zwora wybór typu POE

Standardowy POE lub FPoE 

    

Panel może być zasilany przez:

- Standardowy POE (IEEE802.3af )

- FPoE (napięcie 18V)

- Zasilacz DC12V / 1A (w zestawie)

Zasilanie 

Max. DC 30V/3A
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Schemat połączenia z zasilaczem DC12V
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- Złącza są interfejsem systemu alarmowego. Wejścia ALM1 do ALM8 
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Zwora wybór typu POE

Standardowy POE lub FPoE 

    

Panel może być zasilany przez:
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- Zasilacz DC12V / 1A (w zestawie)
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7.OBSŁUGA WIDEODOMOFONU

1. Odbieranie rozmowy

Wywołanie z panelu 1 Wywołanie z panelu 9

Automatycznie wyświetla się 

obraz na monitorze z kamery 

panelu zewnętrznego

Aby odebrać 

wybierz 

Dzwonek 

automatycznie 

przestaje dzwonić

Rozpocząłeś rozmowę

Czas rozmowy 

max 120sek.

Aby otworzyć furtkę 

wybierz 

Zakończ 

rozmowę 

wybierając 

Dźwięk dzwonka 

słyszalny w monitorze  

 

Czas otwarcia rygla zgodny z 

ustawieniami w panelu 

zewnętrznym

W przypadku wywołania z dwóch paneli

zewnętrznych w podobnym czasie,  

priorytet w połączeniu ma rozmówca, który 

przycisnął przycisk dzwonka jako pierwszy. 

Jeżeli nie odbierzesz rozmowy, monitor 

automatycznie wyłączy się po 20 sek. 

Podczas rozmowy można otworzyć drzwi lub 

bramę oraz nagrać wideo lub zrobić zdjęcie

Po otwarciu furtki połączenie jeszcze trwa. W tym czasie obraz i dźwięk są włączone. 

To automatyczna funkcja, która pozwoli ci upewnić się, że twoi goście weszli do środka. 

Możesz zawsze ręcznie zakończyć połączenie wybierając      .
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1. Po uruchomieniu monitora należy konfigurować sieć. Możesz wybrać ustawienie 

    automatyczne lub ręczne. W jednym systemie wszystkie urządzenia muszą być przypisane 

    do tej samej sieci.

6. KONFIGURACJA MONITORA

2. Ustawienia adres lokalu.

    W przypadku domów jednorodzinnych numer bloku i numer lokalu należy ustawić na 1

    Do jednego lokalu może przypisać maksymalnie 6 monitorów; 

    Nr monitora: 1 - Master (monitor główny), 

                         2-6 Slave (monitory podrzędne).

3. Po potwierdzeniu wpisanych danych monitor rejestruje się do panela zewnętrznego.

    Po pomyślnej rejestracji urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.

APP

06:58
Pon.   01-08-2022 

Połączenie Wiadomości

Podgląd Alarm

Pamięć Ustawienia

automatyczna konfiguracja sieci

Manualna konfiguracja sieci

11 12

nr bloku

nr lokalu

nr monitora

Informacje o urządzeniu

Lokalny adres IP:                                            10.0.7.105

maska podsieci:                                              255.0.0.0

bram domyślna:                                             10.0.0.1

adres IP serwera:                                            10.0.14.9

1

1

1

X

Adres IP panelu zewnętrznego można ręcznie skonfigurować tylko za pomocą przeglądarki 

internetowej, szczegóły zobacz w rozdziale 9. 2 Konfiguracja panelu zewnętrznego 
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8.USTAWIENIA MONITORA

8.1 Menu główne 

Po dotknięciu ekranu w dowolnym miejscu w trybie czuwania, strona główna zostanie

wyświetlona.

APP
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Poniedziałek  01-08-2022 

Połączenie Wiadomości

Podgląd Alarm

Pamięć Ustawienia

Opis ikon na ekranie głównym

Wybranie ikony na ekranie głównym spowoduje wyświetlenie odpowiedniej funkcji lub

kolejnego menu.
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Menu połączeń

Podgląd 

Pamięć zdjęć i filmów

Wiadomość

Alarm

Ustawienia

Połączenia z ochrony(portiernia)

Tryb alarmu

Połączenia z telefonem kom.

Ikona statusu nie przeszkadzać

Ikona połączenia WiFi

Ikona braku połączenia sieciowego

W trybie nagrywania filmów automatycznie zapisywany jest 15 sekundowy film od momentu 

przyciśnięcia przycisku dzwonka. W trybie zapisywania zdjęć, urządzenie automatycznie 

zapisze fotografię w momencie przyciśnięcia przycisku dzwonka. 

Zawsze możesz  ręcznie zapisać zdjęcie lub film przyciskając podczas rozmowy        lub       

2. Podgląd 

Panel

 1

Obraz z 

panelu 1 Czas podglądu  - 30sek.

Wybierz  

Rozpocznij 

rozmowę
Wybierz 

 aby otworzyć furtkę

1 Wybierz aby 

zakończyć 

podglądu

Jeżeli korzystasz z dwóch monitorów, możesz wykonać podgląd jednocześnie na każdym

z nich. Ten sam obraz będzie wyświetlany na obydwu urządzeniach.

Jeżeli w trybie podglądu rozpoczniesz połączenie głosowe, podczas którego przyciśnięty 

zostanie przycisk dzwonka w panelu zewnętrznym, tryb podglądu zostanie automatycznie 

wyłączony, usłyszysz dzwonienie i wyświetlony zostanie obraz z kamery

w panelu zewnętrznym. Wybierając        rozpoczniesz połączenie ze swoim gościem.

Podczas podglądu możesz ręcznie zapisać aktualny obraz lub film z kamery. 
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8.USTAWIENIA MONITORA

8.1 Menu główne 

Po dotknięciu ekranu w dowolnym miejscu w trybie czuwania, strona główna zostanie

wyświetlona.

APP

06:58
Poniedziałek  01-08-2022 
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8.2.1 Spis połączeń

W spisie połączeń można przejrzeć rejestr połączeń przychodzących oraz wychodzących. 

Możliwe jest filtrowanie połączeń przez zaznaczenie opcji “Nieodebrane”.

Naciśnij        , aby odsłuchać wiadomość głosową zostawioną przez gościa.

Naciśnij        , aby wyświetlić zdjęcie zrobione automatycznie.

Naciśnij        , aby wyświetlić wideo zrobione automatycznie.

Naciśnij        , aby oddzwonić do innego mieszkania

- Naciśnij i przytrzymaj połączenie przez 2 sekundy, żeby usunąć to połączenie lub 

  wszystkie połączenia z listy.

- Zdjęcia, nagrania wideo oraz wiadomości głosowe są przypisywane do danego połączenia w 

  spisie połączeń

8.2.2 Ustawienia połączeń

Naciśnij [Ustawienia] w oknie menu połączeń, żeby przejść do ustawień połączeń.

X

Połączenie z ochrony służy do połączenia się z portiernią w nagłym przypadku. 

Ochrona nie może uzbrajać systemów alarmowych, ani wykonywać połączenia alarmowego.

System alarmowy posiada dwa stany. Ikona       oznacza, że system jest rozbrojony, 

a       symbolizuje, że system jest uzbrojony.

Jeśli wskaźnik WiFi zmieni się na       to urządzenie nie połączyło się pomyślnie z routerem. 

Jeśli po kilku minutach nadal wyświetla się błąd, sprawdź czy sieć internetowa działa poprawnie.
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8.2 Menu połączeń

Naciśnij ikonę        na ekranie głównym, aby przejść do menu połączeń. Na ekranie można 

wybrać numer mieszkania, z którym chcesz się połączyć,  przejrzeć rejestr połączeń i przejść 

do ustawień połączeń.

Połączenie

Spis połączeń

Ustawienia

Interkom

Spis połączeń

Blok 1 panel 1

Blok 1 panel 1 

Blok 1  lokal 2

Blok 1 panel 1

Blok 1  lokal 2

Nieodebrane

Nazwa                            Numer                       Data

Ustawienia

Nie przeszkadzać

Interkom 

Zostaw wiadomość

Nagrywanie automatyczne

Dzwonek interkomu

Wyłącz

Wideo

Melodia 2

!
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Aby wykonać połączenie interkomowe w tym samym lokalu,  naciśnij ikonę [Interkom]. 

Zostanie wyświetlona lista monitorów Master / Slave. Wybór monitora z listy spowoduje 

nawiązanie połączenia.

8.3 Wiadomości

Naciśnij ikonę Wiadomość           w oknie głównym, żeby przejść do poczty wiadomości 

tekstowych.

Odebrane Wysłane Nowe

Wiadomości

- Odebrane – przeglądanie wiadomości odebranych, kasowanie ich, przesyłanie dalej oraz 

   odpowiadanie na nie.

- Wysłane – przeglądanie wiadomości wysłanych, kasowanie ich, przesyłanie dalej oraz 

   dopisywanie kolejnych wiadomości.

- Nowe – tworzenie nowej wiadomości (wpisać numer połączeniowy mieszkania, utworzyć 

   treść wiadomości oraz nacisnąć ikonę         ).

Ustawienia połączeń posiadają opcje umożliwiające:

- Włączenie/Wyłączenie statusu [Nie przeszkadzać] – wyciszenie połączeń;

- Włączenie/Wyłączenie funkcji Interkomu. Wyłączenie funkcji spowoduje, że inne 

   monitory nie będą mogły połączyć się z tym monitorem z wyjątkiem portierni.

- Wybór sposobu zostawienia wiadomości: Natychmiast / Po czasie / Wyłącz. 

  Aby gość mógł nagrać wiadomość głosową, przekierowanie połączeń musi być wyłączone. 

  Wiadomości są zapisywane na karcie SD, w przypadku jej braku zostaną zapisane w pamięci flash.

- Nagrywanie automatyczne - Urządzenie umożliwia automatyczną rejestrację gościa w postaci

  Zdjęcie/Wideo/Wyłącz. Zdjęcie lub wideo zostanie zarejestrowane po wykonaniu połączenia 

  z panelu zewnętrznego. Klipy wideo są zarejestrowane bez dźwięku.

  Aby mieć możliwość nagrywania wideo, musi być zainstalowana karta SD.

- Wybór dźwięku dla połączeń: interkom / z panelu zewnętrznego / z portierni / dodatkowego

  przycisku dzwonka oraz melodii zwrotnej  (10 różnych dzwonków); 

- Regulację głośności dzwonka i rozmowy.

8.2.3 Interkom

Monitor umożliwia połączenia interkomowe między różnymi mieszkaniami z tego samego 

bloku lub innych oraz połączenia w tym samym lokalu między monitorami podrzędnymi Slave

i głównym Master.

.
Aby wykonać połączenie interkomowe do innych mieszkań, wpisz numer mieszkania, z którym 

chcesz się połączyć i naciśnij ikonę 

Przykłady wpisywania numerów połączeniowych:

W tym samym bloku: 

np. połączenie z mieszkaniem 001, wpisać 1 lub 01 lub 001;

      połączenie z mieszkaniem 012 - wpisać 12 lub 012; 

Do innego bloku: 

np. połączenie do bloku nr 2, mieszkanie 001, wpisać 2001 lub 02001; 

      połączenie do bloku nr 12, mieszkanie 001 – wpisać 12001; 

Połączenie

Spis połączeń

Ustawienia

Interkom
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8.5 Funkcje alarmowe

Naciśnij ikonę Alarm       i wprowadź hasło alarmu, żeby wejść do menu funkcji alarmowych.

Domyślne hasło: 9999.

- Tryb alarmu – Ustawienia stref alarmowych w których tryb ma pracować: W domu/

   Poza domem/Noc/Dodatkowe. 

- Rejestr zdarzeń – historia alarmów

- Reset – reset ustawień funkcji alarmowych

- Ustawienia strefy:

   * Nazwa strefy: nazwy można dowolnie edytować, nazwy domyślne to strefa 1, strefa 2...;

   * Typ czujnika: Gazu/Dymu/Zalania/Kontaktron/PIR/Inny;

   

Tryb alarmu Rejestr zdarzeń Reset

Ustawienia strefy Czas trwania alarmu Zmiana hasła

Wiadomość

Do:

Treść:

8.4 Funkcja podglądu

W oknie głównym nacisnij ikonę Podgląd       , następnie wybierz kamerę IP, panel wejściowy

lub panel drzwiowy , żeby wyświetlić obraz z tego urządzenia. Monitor obsługuje podgląd 

z 19 paneli wejściowych, 32 kamer IP oraz 1 panelu drzwiowego.

Podgląd

Kamera Panel wejściowy Panel drzwiowy 

- Bez względu czy adresat jest z tego samego bloku, numer połączeniowy należy 

   wpisać pełny, np. do lokalu nr 2 w tym samym bloku: 01002.

- Monitor sygnalizuje otrzymanie wiadomości krótkim dźwiękiem powiadomienia.

- Przytrzymanie przez 2 sekundy wiadomości z listy odebranych lub wysłanych wyświetli

   opcję usunięcia wszystkich wiadomości z listy.
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19 20

Dodawanie Kamery IP

W menu Podgląd naciśnij ikonę „Kamera”, a następnie wybierz ikonę „+” w prawym górnym 

rogu ekranu, aby dodać kamerę IP.

Nazwa

Adres IP

Nazwa użytkownika

Hasło

Strumień główny

X

- Kamera IP musi należeć do tej samej sieci co wideodomofon 

- Wideodomofon obsługuje dowolną kamerę IP z otwartym protokołem komunikacyjnym 

  Onvif  
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Ustawienia kamery IP
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Ustawienia kamery IP
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- W tym miejscu przechowywane są tylko ręcznie wykonane zdjęcia i filmy. Zdjęcia i filmy

   z paneli wykonane automatycznie przy połączeniach przechowywane są w spisie

   połączeń.

- Naciśnij zdjęcie i przytrzymaj przez 2 sekundy, żeby je usunąć lub usunąć wszystkie

   zdjęcia z listy. 

- Wewnętrzna pamięć flash urządzenia: 100 zdjęć i 10 filmów.

- Monitor obsługuje karty Micro SD od 4 do 32GB.

8.7 Ustawienia

Ogólne WiFi Reset

Kontrola dostępu Ustawienia instalatora Informacje

- Ogólne: włączenie lub wyłączenie dźwięku dotyku, zmiana języka i nazwy użytkownika oraz 

   aktywowanie trybu czyszczenia ekranu

- Wi-Fi: połączenie urządzenia z siecią Wi-Fi, ustawienie przekierowania połączeń (Natychmiast 

   / Po czasie / Wyłączone), wyświetlanie identyfikatora UID urządzenia oraz kod QR

Reset: reset monitora do ustawień fabrycznych (z wyjątkiem ustawień instalatora),- 

   ponowne uruchomienie urządzenia i sformatowanie karty SD.

: nadawanie własnego hasł  i ejścia w- Kontrola dostępu a dodawanie kart RFiD do otwierania w

  panelach klatkowych. 

Informacje: numer , numer , numer monitora oraz wersja oprogramowania- bloku lokalu

Ustawienia

Ustawienia strefy

Nazwa strefy 

Typ czujnika

Tryb wyzwalania

Czas na rozbrojenie alarmu

Opóźnienie aktywacji alarmu

Strefa 5

Gazu

Natychmiastowy

10s

10s
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 - Typ czujnika linii nr 8 można ustawić jako [Dzwonek do drzwi], co umożliwia podłączenie

  przycisku dzwonka do drzwi.

- Alarm sygnalizowany jest również na monitorze dźwiękiem syreny. Aby wyłączyć syrenę

  oraz rozbroić system, należy wpisać hasło alarmowe oraz nacisnąć ikonę             .

8.6 Pamięć

Nacisnij ikonę Pamięć      w oknie głównym, aby przejrzeć zdjęcia oraz filmy wykonane 

ręcznie z paneli oraz kamer IP. 

Zdjęcie Zdjęcie

Zdjęcie

Wideo Wideo

Wideo

21 22

   * Tryb wyzwalania: Natychmiastowe/Opóźnione/Natychmiastowe 24h/wyłączone;

   * Czas na rozbrojenie alarmu: 1~99s;

  * Opóźnienie aktywacji alarmu: 1~99s;

   * Rodzaj czujki: NO/NC;

- Czas trwania alarmu – czas trwania sygnalizacji alarmu (1~99min).  

- Zmiana hasła – ustawienie hasła alarmowego
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- W tym miejscu przechowywane są tylko ręcznie wykonane zdjęcia i filmy. Zdjęcia i filmy
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Kontrola dostępu Ustawienia instalatora Informacje
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Informacje: numer , numer , numer monitora oraz wersja oprogramowania- bloku lokalu

Ustawienia

Ustawienia strefy

Nazwa strefy 

Typ czujnika

Tryb wyzwalania

Czas na rozbrojenie alarmu

Opóźnienie aktywacji alarmu

Strefa 5

Gazu

Natychmiastowy

10s

10s
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 - Typ czujnika linii nr 8 można ustawić jako [Dzwonek do drzwi], co umożliwia podłączenie

  przycisku dzwonka do drzwi.

- Alarm sygnalizowany jest również na monitorze dźwiękiem syreny. Aby wyłączyć syrenę

  oraz rozbroić system, należy wpisać hasło alarmowe oraz nacisnąć ikonę             .

8.6 Pamięć

Nacisnij ikonę Pamięć      w oknie głównym, aby przejrzeć zdjęcia oraz filmy wykonane 

ręcznie z paneli oraz kamer IP. 

Zdjęcie Zdjęcie

Zdjęcie

Wideo Wideo

Wideo

21 22

   * Tryb wyzwalania: Natychmiastowe/Opóźnione/Natychmiastowe 24h/wyłączone;

   * Czas na rozbrojenie alarmu: 1~99s;

  * Opóźnienie aktywacji alarmu: 1~99s;

   * Rodzaj czujki: NO/NC;

- Czas trwania alarmu – czas trwania sygnalizacji alarmu (1~99min).  

- Zmiana hasła – ustawienie hasła alarmowego
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- Jeśli przekierowanie zostanie ustawione na "Wyłączone", połączenia nie będą

  sygnalizowane w żaden sposób przez aplikację. 

- W trybie "Po czasie", telefon nie zadzwoni, ani nie otrzyma żadnego powiadomienia, 

  dopóki nie upłynie limit czasu dzwonienia do monitora.

- Jeśli przekierowanie zostanie ustawione na "Włączone" lub „Po czasie”, wtedy funkcja 

  pozostawienia wiadomości głosowej zostanie automatycznie wyłączona

8.7.2 Kontrola dostępu

Nadawanie lub zmiana hasła otwarcia wejścia

Jeśli posiadasz panel zewnętrzny z klawiaturą numeryczną, w tym miejscu możesz ustawić 

hasło do otwarcia wejścia. Hasło składa się z 4 cyfr, które nie mogą być takie same lub w 

kolejności, w każdej chwili możesz je edytować.

  

Dodawanie lub usuwanie karty RFiD do otwarcia wejścia

Jeśli posiadasz panel zewnętrzny z czytnikiem RFiD, w tym miejscu możesz dodać lub usunąć

karty do otwarcia wejścia.

Dodawanie karty

- Kliknij „Rejestracja kart RFiD”.

- Kliknij ikonę       ,

- W ciągu 2 min. należy zbliżyć kartę do czytnika RFiD w panelu zewnętrznym, w przypadku 

  udanej operacji, panel wyda sygnał dźwiękowy, a informacje o karcie zostaną wyświetlone na 

  monitorze. Możesz dodać do 20 kart jednocześnie

- Żeby wyjść z trybu dodawania karty, kliknij ikonę wstecz      .

- Monitor wyjdzie z trybu dodawania karty po 120 sekundach bezczynności. 

  

Hasło

Powtórz hasło

Rejestracja kart RFiD

Kontrola dostępu

8.7.1 Funkcja Wi-Fi  

Ustawienia WiFi

Wi-Fi

Przekierowanie połączeń

UID Ttks0humsvqj

 

 

 

 

 

 

 

Połączenie monitora z aplikacją

1. Połącz urządzenie z wybraną siecią Wifi w "Ustawieniach Wi-Fi"

2. Aby móc odebrać połączenie na urządzeniu mobilnym, musisz pobrać i uruchomić 

   aplikację „Vidos X” na smartfonie.

3. Kliknij ikonę "+" w aplikacji „Vidos X” i zeskanuj kod QR (kod identyfikatora UID urządzenia)

4. Po zeskanowaniu kodu QR z monitora, aplikacja sprawdzi czy urządzenie jest w trybie online.

    Jeśli urządzenie będzie w trybie online, naciśnij [Dodaj], aby dodać urządzenie.

    W przeciwnej sytuacji,należy sprawdzić, czy urządzenie połączyło się z siecią Wi-Fi.

5. Po pomyślnym dodaniu, ustaw i zapisz nazwę urządzenia.

 

WAŻNE

 

 

- Aplikacja jest dostępna do pobrania dla IOS w App Store oraz dla Androida w Google Play.

- Każdy monitor posiada swój identyfikator UID.

- Aby zapewnić poprawną komunikację, aplikacja musi mieć włączone wszystkie 

   uprawnienia

- Szczegółowe informacje na temat aplikacji mobilnej „Vidos X” znajdziesz w dziale 10

Przekierowanie połączeń

- Jeśli przekierowanie zostanie ustawione na „Natychmiast” połączenia z paneli wejściowych 

   będą natychmiast przekierowywane na telefon. Przy połączeniu telefon będzie dzwonił tak 

   jak przy standardowym połączeniu telefonicznym;

- Po odebraniu połączenia, wyświetli się obraz z kamery panelu wejściowego.

- Naciśnij ikonę mikrofonu, aby mówić.

- Naciśnij ikonę kłódki, aby otworzyć drzwi lub bramę.

.

Off
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8.7.3 Ustawienia instalatora

Ustawienia w tym dziale mogą wykonać tylko profesjonalni instalatorzy, użytkownicy nie 

powinni wchodzić do tego menu

W ustawieniach instalatora można przywrócić ustawienia fabryczne monitora, zmienić hasło

instalatora (hasło domyślne: 0000), zmienić informacje o urządzeniu (nr bloku, lokalu

i monitora), ustawić połączenie alarmowe (numer połączeniowy ochrony), aktywować funkcje 

SIP. 

Ustawienia instalatora

Ustawienia fabryczne

Hasło instalatora

Informacje o urządzeniu

Rejestracja SIP

Połączenie alarmowe

 WAŻNE

 

 - Jedno mieszkanie może posiadać do 6 monitorów; Master (nr 1) - monitor główny,

   Slave (nr 2 ~ 6) - monitory podrzędne. 

- Monitor obsługuje automatyczną i manualną konfigurację sieci. 

- Jeśli hasło instalatora zostało zapomniane, może zostać zresetowane do domyślnego

   przez przeglądarkę internetową. 

Nr.                      Numer karty

1.                        5C61E014C9FFFFFFFFFF

2.                        1ABFC8A3CEFFFFFFFFFF

3.                        2C75E026C9FFFFFFFFFF

Rejestracja kart RFiD

Usuwanie karty

- Naciśnij i przytrzymaj numer karty, na ekranie pojawi ikonka z napisem „ Usuń”  i 

  „Usuń wszystko”,  jeśli chcesz usunąć tylko jedną kartę, naciśnij „Usuń”, jeśli chcesz usunąć 

  wszystkie karty, naciśnij „Usuń wszystkie”.

Nr.                      Numer karty

1.                        5C61E014C9FFFFFFFFFF

2.                        1ABFC8A3CEFFFFFFFFFF

3.                        2C75E026C9FFFFFFFFFF

Rejestracja kart RFiD

Usuń

Usuń wszystko

8.7.4 Reset instalatora

Reset instalatora przywraca system monitora do ustawień fabrycznych. Po resecie należy 

ponownie skonfigurować monitor. Sposób konfiguracji zobacz rozdział 6.

Zakres adresów urządzeń należy ustawić zgodnie z tabelą w rozdziale 9.2.1.
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Przykład adresu 5 cyfrowego dla pierwszego monitora: 

  - numer bloku: 01

 - numer lokalu: 001

 - numer monitora: master 1; slave 2, 3 ,4 ,5,6.
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Za pomocą przeglądarki WEB można zmieniać konfigurację urządzeń oraz zaktualizować

oprogramowanie.

Komputer i urządzenie muszą znajdować się w tej samej sieci, w przeciwnym razie

 logowanie zakończy się niepowodzeniem. 

Zmiana IP komputera na przykładzie systemu Windows 10

- Na pasku zadań komputera kliknij ikonkę start         i wejdź w ustawienia.

- Wybierz Sieć i Internet      .

- W sekcji „Zaawansowane ustawienia sieci” wybierz „Zmień opcje karty”          .

- W oknie jakie się pojawiło wybierz „Ethernet” i kliknij na niego dwukrotnie.

- Wejdź w „Właściwości”, a potem w „Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)”                 .

- Zmień uzyskiwanie adresu IP z automatycznego „Użyj następującego adresu IP”

- Ustaw adres IP  z przedziału 10.128.0.1 ~ 10.128.254.254 i potwierdź OK. Po tym możesz 

  zamknąć wszystkie okna.

9. KONFIGURACJA URZĄDZENIA ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI WEB

27

 Otwórz przeglądarkę internetową, wprowadź adres IP urządzenia, aby wejść na stronę 

logowania.  Adres IP urządzenia można znaleźć w monitorze (Ustawienia > Ustawienia 

instalatora> Informacje o urządzeniu.)

Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij przycisk "Zaloguj się", aby otworzyć 

stronę konfiguracji. Domyślna nazwa użytkownika: admin, hasło: 888999. 

- Konfiguracja lokalna

Na stronie konfiguracji lokalnej [Local config] można przejrzeć informacje o urządzeniu

 i adresie IP. Można również zmienić tło, przywrócić tło domyślne i przywrócić domyślne hasło.

 

9. 1 Konfiguracja monitora
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   Nazwa urządzenia           Nr budynku                Nr urządzenia

monitor                                      01-98                            01-799

panel klatkowy                           01-98                            801-819

panel osiedlowy                            99                               801-819

konsola ochrona bloku              01-98                             851-859

konsola ochrona osiedla               99                              901-919

- Ustaw adres IP swojego komputera w zakresie 10.128.0.1 ~ 10.128.254.254. 

- Podłącz  do komputera za pomocą kabla sieciowego.Panel zewnętrzny

- Włącz ,  przytrzymaj przycisk restartu przez około 7 sekund. Powinieneś Panel zewnętrzny

  wtedy usłyszeć piknięcie, które oznaczać będzie, że reset się powiódł.

- Otwórz przeglądarkę internetową, wprowadź adres IP urządzenia10.0.14.9 aby się zalogować.

- Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, domyślna nazwa użytkownika: admin, hasło: 888999.

- po zalogowaniu możesz konfigurować swoje urządzenia.

Strona logowania

Login

Nazwa       admin

 

Hasło         888999

 

WAŻNE

 

 

Wideodomofon jest fabrycznie skonfigurowany dla domów jednorodzinnych w zestawie: 1 panel 

zewnętrzny z 1 do 6 monitorów, w tym przypadku nie ma potrzeby ponownej konfiguracji, w innym 

zestawieniu, konfigurację należy wykonać zgodnie z procedury opisaną poniżej

- Zarządzanie użytkownikami

Na stronie zarządzania użytkownikami [User Management] można zmieniać hasło logowania 

i wpisać uwagi. 

- Konserwacja

Na stronie konserwacji [Maintenance] można zaktualizować wersję oprogramowania

oraz ponownie uruchomić urządzenie.

9. 2 Konfiguracja panelu zewnętrznego

9. 2.1. Podstawowy  

- Tryb: w przypadku zastosowania panelu w domach jedno lub kilku rodzinnych należy wybrać 

   jako Villa. W blokach należy wybrać jako Apartament. Wtedy instaluje się panel przy wejście 

  do lokalu jako panel dzwonkowy

- Typ kodowania wywołania: ustawienie długości adresu wywołania urządzenia. Zakres 

   możliwy do ustawienia to 4, 5 lub 6-cyfr, dla domów jednorodzinnych długość adresu 

   wywołania musi zostać ustawiona jako 5 cyfrowa.
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Przykład adresu 5 cyfrowego dla pierwszego panelu zewnętrznego to: 01801

  - numer budynku: 01

 - numer panelu zewnętrznego: 801

- Numer piętra: w przypadku systemu jednorodzinnego numer piętra należy ustawić na 1.

- Konfiguracja LAN: Możesz wybrać ustawienie automatyczne lub ręcznie skonfigurować

  sieci. W jednym systemie wszystkie urządzenia muszą być w tej samej sieci.

 

Tabela z zakresem adresów wywołań urządzeń dla adresu 5-cyfrowego



   Nazwa urządzenia           Nr budynku                Nr urządzenia

monitor                                      01-98                            01-799

panel klatkowy                           01-98                            801-819

panel osiedlowy                            99                               801-819

konsola ochrona bloku              01-98                             851-859

konsola ochrona osiedla               99                              901-919
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- Włącz ,  przytrzymaj przycisk restartu przez około 7 sekund. Powinieneś Panel zewnętrzny

  wtedy usłyszeć piknięcie, które oznaczać będzie, że reset się powiódł.

- Otwórz przeglądarkę internetową, wprowadź adres IP urządzenia10.0.14.9 aby się zalogować.

- Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, domyślna nazwa użytkownika: admin, hasło: 888999.

- po zalogowaniu możesz konfigurować swoje urządzenia.

Strona logowania

Login

Nazwa       admin

 

Hasło         888999

 

WAŻNE

 

 

Wideodomofon jest fabrycznie skonfigurowany dla domów jednorodzinnych w zestawie: 1 panel 

zewnętrzny z 1 do 6 monitorów, w tym przypadku nie ma potrzeby ponownej konfiguracji, w innym 

zestawieniu, konfigurację należy wykonać zgodnie z procedury opisaną poniżej

- Zarządzanie użytkownikami

Na stronie zarządzania użytkownikami [User Management] można zmieniać hasło logowania 

i wpisać uwagi. 

- Konserwacja

Na stronie konserwacji [Maintenance] można zaktualizować wersję oprogramowania

oraz ponownie uruchomić urządzenie.

9. 2 Konfiguracja panelu zewnętrznego

9. 2.1. Podstawowy  

- Tryb: w przypadku zastosowania panelu w domach jedno lub kilku rodzinnych należy wybrać 

   jako Villa. W blokach należy wybrać jako Apartament. Wtedy instaluje się panel przy wejście 

  do lokalu jako panel dzwonkowy

- Typ kodowania wywołania: ustawienie długości adresu wywołania urządzenia. Zakres 

   możliwy do ustawienia to 4, 5 lub 6-cyfr, dla domów jednorodzinnych długość adresu 

   wywołania musi zostać ustawiona jako 5 cyfrowa.
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Przykład adresu 5 cyfrowego dla pierwszego panelu zewnętrznego to: 01801

  - numer budynku: 01

 - numer panelu zewnętrznego: 801

- Numer piętra: w przypadku systemu jednorodzinnego numer piętra należy ustawić na 1.

- Konfiguracja LAN: Możesz wybrać ustawienie automatyczne lub ręcznie skonfigurować

  sieci. W jednym systemie wszystkie urządzenia muszą być w tej samej sieci.

 

Tabela z zakresem adresów wywołań urządzeń dla adresu 5-cyfrowego



9. 2.2. Zarządzanie dostępem 

W tym miejscu można ustawić czas otwarcia drzwi (odblokowanie elektrozaczepu), 

skonfigurować przycisk wyjścia, aktywować alarm otwartych drzwi oraz alarm sabotażowy.

   

9. 2.3. Zarządzanie portami wejściowym 

Panel wyposażony jest w 4 porty wejściowe, w zależności od potrzeb można do nich podłączyć 

różnego rodzaju czujniki lub przyciski wejściowe.  

9. 2.4. Zarządzanie w trybie Villa 

Panel zewnętrzny posiada 1, 2 lub 4 przyciski wywołania, tutaj można zdefiniować, który 

przycisk ma wywołać który lokal.

Przykład adresu 5-cyfrowego dla pierwszego lokalu z bloku 1 to 01001, drugiego lokalu to 01002

9. 2.5. Konfiguracja książki adresowej

W tym miejscu można dodać monitory, panel zewnętrzny, kamerę IP lub urządzenia SIP.
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10. APLIKACJA MOBILNA

Pobierz aplikacje mobilną VIDOSX 
Zeskanuj kod QR 

aby przejść do strony pobierania

9. 2.6. Aktualizacja

W tym miejscu można zobaczyć wersję oprogramowania, zaktualizować oprogramowanie, 

zresetować urządzenia i sprawdzić rejestr połączeń.

 

 

 

WAŻNE

 

 

Aby otrzymać powiadomienie na telefon o połączeniu wideodomofonowym, należy ustawić 

przekierowanie połączeń na „Natychmiast” lub „Po czasie” na monitorze w zakładce 

Ustawienia > Wifi 

10.1 Dodawanie urządzenia do aplikacji 

1. Naciśnij ikonkę „+” 2. Zeskanuj kod QR w 

monitorze (Kod QR można 

znaleźć w zakładce 

Ustawienia > Wifi) 

3. Wprowadź hasło do 

aplikacji ( domyślne 

hasło: 0000)

4. Opisz swoje urządzenie. 

Ta nazwa będzie widoczna 

podczas połączenia.

5. Przed rozpoczęciem 

będziesz poproszony o nadanie 

własnego hasła administratora

TYLKO CYFRY!

Nadaj nazwę

Zapisz

Propozycje

Salon

Brama

Furtka

Sypialnia

Wejście główne

Brama

Dalej
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Potwierdź

Zmiana hasła administratora

Nowe hasło

Potwierdź 

Twoje urządzenia będą wyświetlane na 

liście. Dotknij miniatury aby wykonać 

podgląd z kamery w wideodomofonie i 

sterować wszystkimi jego funkcjami.

Przy pierwszym użyciu będziesz popro -

- szony o nadanie hasła administratora 

do zarządzania całym systemem.

Hasło możesz też zmienić w dowolnym

momencie w panelu ustawień.

TYLKO CYFRY! 

10.2 Obsługa wideodomofonu przez aplikację 

Po poprawnym dodaniu urządzeń możesz korzystać z wideodomofonu mobilnie.

Po otworzeniu aplikacji zostaniesz automatycznie przeniesiony na stronę z listą swoich 

urządzeń. 

Przed rozpoczęciem podglądu będziesz poproszony o ustalenie własnego hasła

administratora do zarządzania.

Możesz dodać kolejne urządzenia do aplikacji ( wideodomofony lub kamery CCTV)

wybierając + w górnym prawym rogu strony.
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10.3 Opis funkcji podczas podglądu / rozmowy

1 Widok 1 / 4 / 9 / 16 urządzeń

Format obrazu 4:3 / 16:9

Jakość obrazu 

Nagraj wideo

Zrób zdjęcie

Włącz / wyłącz dźwięk

Zatrzymaj / wznów podgląd

Ustawienia aplikacji.

Rozpocznij / zakończ rozmowę

Sterowanie wejściami

Zmiana podglądu (panel 1/2

kamera CCTV 1 / CCTV2 )

36
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W menu swoich urządzeń lub podczas podglądu możesz edytować parametry urządzenia

1 - Zmiana nazwy urządzenia. Ta nazwa wyświetla się podczas połączenia oraz na liście

2 - Szczegółowe informacje o sprzęcie. Wersja oprogramowania i numer ID użytkownika

3 - Włączanie i wyłączanie powiadomień o połączeniu oraz działania czujnika ruchu

4 - Ustawienia zaawansowane:

     - Zmiana hasła administratora

     - Sposób otwierania wejścia ( dotknięcie symbolu kłódki lub czytnik linii papilarnych

                                                     lub kod QR )

     - Tryb rozmowy ( możesz ustawić sposób działania mikrofonu podczas rozmowy:

                                 Tryb naciśnij aby mówić - mikrofon działa tylko po przyciśnięciu ikony

                                 Tryb telefonu - mikrofon włączony na stałe

     - Manager skrótów - wybierz ilość urządzeń do obsługi wyświetlanych na ekranie głównym

     - Ustawienia miniatur dla swoich urządzeń

     - Synchronizacja czasu - wybierając tę opcję godzina i data monitora zostanie 

                                             zsynchronizowana z twoim telefonem.

 

10.4 Ustawienia urządzenia

1

2

3

4

Usuń

Tworzenie kodu QR do otwarcia wejścia

W menu Ustawienia zaawansowane / Ustawienia otwierania/ Otwarcie kodem QR 

możesz wygenerować kod QR do otwierania wejścia. 

    

Otwarcie kodem QR

Aby utworzyć kod QR, kliknij przycisk 

poniżej

Utwórz kod QR

Utwórz kod QR

Panel drzwiowy

zamek 1

zamek 2

Ilość otwarć

Bez limitu

dni         godziny         min.

2      :       3      :      0

Możesz wygenerować kod QR o określonym czasie ważności, np. 2 dni, 5 minut lub 

bezterminowy. 

Możesz również wygenerować kod dla określonej liczby otwarć, np. na 1, 5 lub bez limitu.

.
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10.7 Odbieranie połączeń

Ważne! 

W ustawieniach swojego telefonu włącz odbieranie powiadomień push oraz nadaj 

uprawnienia aplikacji do wykonywania połączeń i dostęp do kamery 

Zablokowany ekran

Na zablokowanym ekranie 

otrzymasz powiadomienie

o połączeniu.

Dotknij ikony powiadomienia

aby przejść do okna 

rozmowy w aplikacji 

W aplikacji

Powiadomienie

push

Odbierz rozmowę

Odrzuć rozmowę

Wideodomofon

7. Aplikacja mobilna - ciąg dalszy

10.8 Udostępnianie urządzenia

Możesz udzielić dostępu do urządzenia dla innych użytkowników aplikacji. W tym celu należy

zeskanować telefonem nowego użytkownika, kod QR znajduje się w menu ustawień Wi-Fi 

monitora

 

Po zeskanowaniu kodu

pojawi się komunikat

informujący, że urzą-

-dzenie jest już online.

Wybierz DODAJ aby 

dołączyć jako nowy 

użytkownik. 

Wprowadź kod 

administratora

nadany przez niego 

podczas pierwszej

instalacji.

10.5 Ustawienia konta

Po wybraniu zakładki       w dolnym pasku strony głównej otworzysz menu ustawień konta

10.6 Rejestr zdarzeń

Każde połączenie wiąże się z zarejestrowaniem tego w dzienniku zdarzeń.

Podczas wykonywania podglądu możesz ręcznie zapisywać zdjęcia i filmy, które zostaną

zapamiętane w albumie aplikacji. Materiały przechowywane są w chmurze i w dowolnej chwili 

możesz zgrać je na swoje urządzenie mobilne.   

Zapisane zdjęcia i filmy  

Przegląd parametrów sieci oraz ręczne dodawanie 

urządzeń

Włączanie i wyłączanie dźwięków oraz wibracji 

Funkcja „ nie przeszkadzać „

Odpowiedzi na najczęstsze pytania i kontakt ze

wsparciem technicznym

 
Wersja oprogramowania / polityka prywatności / 

warunki korzystania z aplikacji

Włącz aby otrzymywać przypomnienie kiedy korzystasz

z danych komórkowych

Zakres dat dla wyświetlanych materiałów

Urządzenia, z których materiały mają być wyświetlane
Filtr zdarzeń

Rodzaj zdarzenia, urządzenie, data i godzina
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11. KARTA GWARANCYJNA

Pieczęć i podpis sprzedawcy w punkcie sprzedaży

Nazwa i model urządzenia

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY Z02 

     

1.  Vidos sp. z o.o.udziela gwarancji na zakupione produkty na okres 36 miesięcy od daty 

    zakupu, umieszczonej na niniejszej Karcie Gwarancyjnej i dokumencie zakupu.

2.  Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 21 dni 

    roboczych od daty przyjęcia  produktu do punktu serwisowego.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu na nowy, jeżeli: 

    > w okresie gwarancji wykonano cztery istotne naprawy, a produkt nadal wykazuje usterki; 

    > po stwierdzeniu, że wystąpiła usterka niemożliwa do usunięcia. Przy wymianie

       produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych

       przez Użytkownika elementów (także opakowania)i koszt ich wymiany 

4. Użytkownik dostarcza uszkodzony sprzęt na własny koszt do punktu serwisowego

5. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości urządzenia spowodowanego 

     normalnym procesem zużycia i poniższych przypadków: 

    > niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcja obsługi użytkowaniem produktu; 

    > użytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach(nadmierna 

       wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, nasłonecznienie itp.) odmiennych 

       warunków konserwacji i eksploatacji zamieszczonych instrukcji obsługi produktu; 

    > uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych; 

    > uszkodzeń spowodowanych działaniem sił zewnętrznych np. przepięcia w sieci 

       elektrycznej, wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar; 

    > uszkodzenie powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania urządzenia

       niewłaściwego przechowywania  urządzenia lub napraw wykonanych przez osoby 

       nieupoważnione; 

    > uszkodzenie powstałe na skutek podłączenia niewłaściwego napięcia.

6. Gwarancja straci ważność w skutek: 

    > zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych; 

    > podłączenia dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez producenta produktu; 

    > przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu oraz napraw wykonanych poza punktem 

      serwisu Vidos; 

     > Karta gwarancyjna lub numery seryjne zostały zmienione, zamazane lub zatarte; 

7. Karta Gwarancyjna jest ważna tylko z wpisaną datą sprzedaży potwierdzonymi 

    pieczęcią i podpisem sprzedawcy. 

8. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie towaru z niniejszą Kartą Gwarancyjną 

    oraz dowodem zakupu. 

9.  Punkt serwisowy:

........................................................................
                                    Data sprzedaży

VIDOS Sp. z o.o.

ul. Sokołowska 44

05-806 Sokołów / k. Warszawy

tel. 22 8174008

e-mail: biuro@vidos.pl

www.vidos.pl

11. DANE TECHNICZNE

          Kategoria                                            Parametr 

Zasilanie                             POE lub12V DC ( zasilacz 12V DC w komplecie ) 

Kamera                              AHD CMOS 1080p / kąt widzenia 130° w poziomie  

Podświetlenie                    LED IR ( podczerwień )   

Standard RFID                    MIFARE 13.56MHz 

Pojemność czytnika           20 tagów (breloki, karty)

Dostępne regulacje            Głośność rozmowy i dzwonka  

Instalacja                             UTP

Montaż                              Natynkowy  

Obudowa                          Aluminium  / ABS 

Klasa szczelności                 Ip54

Temperatura pracy             od -30°C do 50°C 

Wymiary                             176 mm (w) x 90 mm (sz) x 28 mm (g) 

 

                       Kategoria                                            Parametr 

Zasilanie                                                      POE lub12V DC (Zasilacz 12V DC w komplecie) 

Wyświetlacz                                                Dotykowy 7-cali LCD TFT 

Rozdzielczość ekranu                                 1024x600 (RGB) 

Obsługiwane rozdzielczości wideo             1080P / 720P  

  Ilość paneli zewnętrznych                          19 

Ilość monitorów dodatkowych                    5 

Podłączenie dodatkowych kamer  CCTV     32  kamery IP  

Wejścia alarmowe                                       8  

Pamięć zewnętrznej                                    Obsługuje karty MicroSD 8-32GB 

Pamięć wbudowana                                       Zdjęcie:15MB / Wideo: 50MB  

Wymiary (mm)                                            210x141x20(głębokość bez ramki ) 

 

  

Monitor

Panel zewnętrzny

41 42



11. KARTA GWARANCYJNA

Pieczęć i podpis sprzedawcy w punkcie sprzedaży

Nazwa i model urządzenia
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