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Ekran 

IN Połącz z innym monitorem (wejście).

TV-out Wyjście wideo.

CAM2 Połącz z drugą kamerą.

Mikrofon

CAM1 Połącz z pierwszą kamerą.

DC-IN Wejście zasilania 12V DC.

OUT Połącz z innym monitorem (wyjście).

7” TFT

Przesyła głos między monitorem a stacją bramową.

Umieść kartę SD.Gniazdo SD

DOOR2 Połącz z drugim wejściem.

DOOR1 Połącz z pierwszymi wejściem.

TV-out Power

DOOR1 CAM1 IN

DOOR2 CAM2 OUT
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Wygląd urządzenia

SPIS TREŚCI
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Pierwszy monitor musi być
ustawiony jako główny.
Wszystkie pozostałe monitory
muszą być ustawione jako
dodatkowe.  Zmiany  można  dokonać
w Menu → Parametry. Adres 01
oznacza monitor główny.
Adresy 02-06 to monitory dodatkowe.

Uwaga:
Monitor HD obsługuje sygnał AHD
lub  CVBS.    Po  podłączeniu  analogowej
stacji bramowej  w trybie  CVBS należy
zresetować monitor w menu systemowym.

Schemat połączenia Szczegółowy schemat połączenia

Uwaga:
Tylko kamery obsługujące
tryb AHD lub CVBS. 

Należy połączyć urządzenia zgodnie z opisem i użyć odpowiednich kabli,
żeby uzyskać prawidłową funkcjonalność.

Zewnętrzny zasilacz 230V AC

Otwieranie drzwi

Zasilacz 12V DC 
(niedołączony)

Zasilacz 12V DC 
(niedołączony)

ŻÓŁTY=VIDEO

CZARNY=GND

BIAŁY=ALM

CZERWONY=12V DC

CZARNY=GND

CZERWONY=TV

CZERWONY=12V DC

BIAŁY=ALM

CZARNY=GND

ŻÓŁTY=VIDEO
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ŻÓŁTY=VIDEO
CZARNY=DATA

BIAŁY=GND

CZERWONY=AUDIO

CZERWONY=12V DC

CZARNY=GND

CZERWONY=12V DC

CZARNY=GND

ZIELONY ZIELONY

POMARAŃCZOWY POMARAŃCZOWY

ZAMEK
(brak w zestawie)

ZAMEK
(brak w zestawie)

WEJŚCIE 1
WEJŚCIE 2

kolejny monitor

WEJŚCIE 1 WEJŚCIE 2

GŁÓWNY

DODATKOWY

DODATKOWY

DODATKOWY

GŁÓWNY

DODATKOWY



5 6

Przełączanie obrazu na monitorze na różne stacje bramowe
lub kamery w trybie monitoringu.

Otwórz menu główne i naciśnij przycisk Wejście1 lub Wejście2.

Wywołanie połączenia wewnętrznego. Ta funkcja będzie 
wyłączona w trybie monitoringu.

 

Zrobienie zdjęcia ze stacji bramowej lub podczas odtwarzania
nagrania.

Nagranie filmu ze stacji bramowej lub podczas odtwarzania
nagrania.

Regulacja głośności, jasności, kontrastu, nasycenia i wybór
standardu PAL lub NTSC. 

Odbierz połączenie przychodzące lub zainicjuj połączenie ze
stacją bramową w trybie monitoringu.

Odrzuć połączenie lub wróć do poprzedniego menu.

Otwórz drzwi.

Zwolnij blokadę (funkcja opcjonalna).  

Połączenie przychodząceFunkcje ikon

Tryb czuwania

Gość naciska przycisk
dla wejścia 1. Gość naciska przycisk

dla wejścia 2.

Monitor zaczyna
dzwonić. Domyślny
czas to 30 sekund.

The visitor’s image
will be displayed on the 
screen automatically

Koniec
Zwolnij
blokadę. 

Czas połączenia to
120 sekund. 

Rozpocznij połączenie. 

Koniec dzwonienia.

Naciśnij przycisk rozpoczęcia
połączenia na monitorze. 

Naciśnij przycisk
odblokowania na monitorze.  

Naciśnij przycisk zakończenia
połączenia na monitorze.

UWAGA:

1. Po włożeniu karty SD i ustawieniu trybu wideo, monitor rozpocznie nagrywanie 
    po naciśnięciu przycisku przez gościa.
2. Po włożeniu karty SD i ustawieniu trybu zdjęcia, monitor zrobi zdjęcie po
     naciśnięciu przycisku przez gościa.
3. Podczas rozmowy nie można nacisnąć przycisku         przełączania obrazu.
4. Jeżeli jednocześnie zostanie naciśnięty przycisk dla wejścia 1 i 2, system
    automatycznie wybierze pierwsze połączenie.
5. Jeżeli opcja poczta głosowa jest wyłączona i w ciągu 30 sekund nie odbierzemy
    połączenia, to dzwonek zostanie wyłączony i monitor przejdzie w stan czuwania.
6. Jeżeli opcja poczta głosowa jest włączona i w ciągu 30 sekund nie odbierzemy
    połączenia, to gość usłyszy „po sygnale zostaw wiadomość”. Długość nagrania
    to 30 sekund.
    

.



Przekierowanie połączenia 

Funkcja dostępna po podłączeniu kilku monitorów.

Przekieruj połączenie do innego monitora.

Przekierowanie połączenia

Panel zewnętrzny łączy się z monitorem
i połączenie jest w toku.

Na wybranym monitorze zostanie
uruchomiony dzwonek.

Połączenie
aktywne.

Naciśnij         ,
aby otworzyć
drzwi.

Zakończ 
połączenie 

Naciśnij przycisk przekierowania
       i wybierz odpowiedni monitor. 

Naciśnij przycisk
na wybranym monitorze. 
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1. Przycisk        służy do przełączania obrazu z innych kamer.

2. Po 60 sekundach monitor przejdzie w tryb czuwania.

3. Podczas monitoringu stacji bramowych dźwięk przekazywany jest tylko z zewnątrz. 

4.Naciśnij przycisk      , aby powrócić do trybu czuwania.

Monitoring

Wciśnij Wejście 1, Wejście 2, Kamera 1 lub Kamera 2, aby wyświetlić podgląd na żywo.

Door1
AHD-P



Detekcja ruchu

Aby włączyć detekcję ruchu należy wejść w Menu → Parametry i wybrać
jedną z opcji: Wejście1, Wejście2, Kamera1, Kamera2. Jednocześnie
Detekcja może być włączona dla jednego kanału.

Możemy ustawić tryb nagrywania: Wideo lub Zdjęcie.

Do wyboru są 3 tryby czułości: Nisko, Średnio i Wysokie.

Czas trwania detekcji możemy ustawić od 01 do 05 sekundy.

9 10

Połączenie wewnętrzne może być używane, jeżeli nie ma połączenia z panelu
zewnętrznego. Wymagane są przynajmniej dwa połączone monitory.

Naciśnij przycisk transferu. 

Wybierz odpowiedni monitor.

Na wybranym monitorze zostanie
 uruchomiony dzwonek.

Połączenie
aktywne.

Zakończ połączenie. Koniec.

Naciśnij przycisk
na wybranym monitorze. 

Tryb czuwania

Połączenie wewnętrzne
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Dostępne funkcje

1. Tryb czuwania 

1.1 Data i godzina

1.2 Tryb zdjęcia

Monitor w trybie czuwania może wyświetlać datę i godzinę lub zdjęcie z karty microSD.

Funkcję możemy włączyć w Menu → Ramka cyfrowa.

Zdjęcia powinny zostać umieszczone na karcie microSD w katalogu
User.

00:23
13-02-2018

Wtorek

2. Menu

3. System

3.1 Język

Wciśnij przycisk Menu, żeby otworzyć poniższe menu.

Wciśnij przycisk System, żeby otworzyć poniższe menu.

Wybierz język i potwierdź przyciskiem powrót.
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3.2 Zegar 

3.3 Informacje

3.4 Dzwonek

Wybierz Menu → System → Czas. Możemy włączyć lub wyłączyć pokazywanie
godziny i daty w trybie czuwania oraz zmienić wyświetlany format.

Wybierz Menu → System → Informacje. Możemy uruchomić ponownie urządzenie
i sformatować kartę microSD. Zalecana karta 32GB klasa 10.

Wybierz Menu → System → Dzwonek. Możemy zmienić domyślne melodie. Własne
dzwonki należy wgrać do katalogu Ring na karcie microSD (maksymalnie 100).
 

4. Ramka cyfrowa

Wybierz Menu → Ramka cyfrowa. Włączenie tej opcji spowoduje wyłączenie 
opcji detekcji ruchu. Zdjęcia należy umieścić w katalogu User na karcie microSD.

3.5 Głośność

Wybierz Menu → System → Głośność.
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Wybierz Menu → Parametry.

Wybierz Menu → Alarm.

5. Parametry

6. Alarm

[Adres]: Do wyboru: 01-06. Adres 01 oznacza główny monitor.

[Status wejścia 2]: Do wyboru: włączony i wyłączony.

[Tryb nagrywania]: Do wyboru: wideo lub zdjęcie.

[Czas otwarcia wejścia1]: Od 2 do 10 sekund.

[Detekcja ruchu]: Do wyboru: wejście1, wejście2, kamera1, kamera2, wyłączona. 

[Czas otwarcia wejścia2]: Od 2 do 10 sekund.

[Poczta głosowa]: Do wyboru: włączona i wyłączona. Dla aktywnej opcji gość może
 Zostawić wiadomość, jeżeli nikt nie odbiera.

[Czułość]: Czułość detekcji. Do wyboru: niskie, średnio, wysokie.

[Czas trwania]: Czas trwania detekcji. Do wyboru: 01-05.

              

Własną muzykę należy wgrać do katalogu Ring na karcie microSD. 

Jeżeli pojawi się połączenie przychodzące, muzyka zostanie wyłączona.

Wybierz Menu → Filmy.

7.2 Filmy

Wybierz Menu → Muzyka.

7.1 Muzyka 

Wybierz Menu → Multimedia.

Przeglądanie multimediów dostępne po włożeniu karty microSD.

7. Multimedia

              

              

              [Rejestr alarmów]: Do wyboru wideo lub zdjęcie. Domyślny czas alarmu to 2 minuty.

Własne filmy należy wgrać do katalogu User na karcie microSD.

Jeżeli pojawi się połączenie przychodzące, film zostanie wyłączony.
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Wybierz Menu → Multimedia → Zdjęcia.

7.3 Zdjęcia

UWAGA! Plik xxx.img jest plikiem systemowym. Jeżeli chcesz zaktualizować
firmware, wybierz tak. Podczas aktualizacji nie wolno wyłączać urządzenia. 

Wybierz Menu → Multimedia → Pliki. 

7.4 Pliki

[Katalog DCIM]: zawiera zrobione przez urządzenie filmy i zdjęcia.

[Katalog RING]: zawiera wgrane przez użytkownika melodie.

[Katalog USER]: zawiera wgrane przez użytkownika filmy.
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Wybierz Menu → Nagrania.

8. Nagrania

Na liście znajdują się filmy nagrane przez urządzenie.

Na liście znajdują się zdjęcia zrobione przez urządzenie.

8.1 Wideo

8.2 Zdjęcia

18

manager system
USER

DCIM

ring



Wybierz Wejście 1, Wejście 2, Kamera 1, Kamera 2 i kliknij ikonę ustawienia 
kolorów. Możemy zmienić głośność, jasność, kontrast, nasycenie i odświeżyć
obraz.

9. Ustawienia kolorów

Kiedy zaciski alarmowe są zwarte, alarm jest aktywny i głośnik jednostki wewnętrznej
dzwoni.  Trwa  to  120  sekund.  W  tym  czasie  kliknij  przycisk      ,  aby  przerwać  alarm
i przejść do trybu czuwania. W przypadku modeli z kartą SD jednocześnie następuje
wyzwalanie nagrywania lub zrobienie zdjęcia (w zależności od ustawień systemowych).
Czas nagrywania wynosi 120 sekund. W tym czasie kliknij    , aby zatrzymać alarm
i przejść do trybu czuwania.

Instrukcje alarmowe

Można stosować do 2 wejść alarmowych NC lub NO.

Zacisk uziemienia detektora alarmu jest połączony równolegle ze złączem GND kamery.

Dla wejść alarmowych NO, gdy GND i ALM są zwarte, następuje wyzwolenie alarmu.

Dla wejść alarmowych NC, gdy GND i ALM są rozwarte, następuje wyzwolenie alarmu.

● Unikaj instalacji urządzenia w pobliżu silnego
pola elektromagnetycznego, np. telewizor, DVR.

● Otwieranie urządzenia grozi porażeniem prądem.
● Nie należy upuszczać, potrząsać ani uderzać

urządzeniem, ponieważ może to spowodować
uszkodzenie elementów.

● Wybierz najlepszą pozycję do zainstalowania.
Sugerowana wysokość to 150 cm.

● Wyłącz zasilanie przed instalacją.
● Aby uniknąć zakłóceń, zamontuj panel w odległości

większej niż 30 cm od źródła zasilania.
● Chroń panel przed wodą, polem magnetycznym.

Uwaga!

Montaż wewnętrznyMo

Instrukcja montażu

19 20
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Wejście 1
AHD-P



Rodzaj ekranu

7"(1024*600)Rozdzielczość

7"TFT LCD

Standard PAL/NTSC

Tryb połączenia dwukierunkowy interkom

Specyfikacja techniczna

Pobór prądu maksymalnie 500-600mA

zasilacz 12V DC

maksymalnie 32GB klasa 10

natynkowy

Zasilanie

Temperatura pracy

Montaż

Karta microSD

0 - 50ºC

Detekcja ruchu

System

tak

Wejściowy sygnał wideo CVBS/AHD2.0

Funkcje Odblokowanie, monitoring, połączenie wewnętrzne, przekierowanie połączenia, nagrywanie.

Do 6 monitorów, 2 panele zewnętrzne, 2 kamery.

Akcesoria

21

 

● Wideodomofon – 1 sztuka.
● Kołki – 4 sztuki.
● Wkręty – 4 sztuk.
● Uchwyt – 1 sztuka
● Instrukcja obsługi – 1 sztuka.
● Zasilacz 12V DC – 1 sztuka (opcjonalnie).
● Kabel z wtyczką 4-pinową – 5 sztuka.
● Kabel z wtyczką 2-pinową – 2 sztuki (opcjonalnie).

W przypadku problemów technicznych nieopisanych w instrukcji, prosimy 
o kontakt mailowy z naszym działem wsparcia:

serwis@alkam-security.pl
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