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Specyfikacja techniczna
Pozycja

Szczegóły
Słuchawka

Częstotliwość

2.400GHz 2.4835GHz

Ekran

2.4''Color LCD

Przepustowość

2.0Mbps

Czułość

-90dBm

Rodzaj demodulacji
Rozdzielczość

20

GFSK/FSK
320 x 240(RGB)

Moc transmisji

19dBm(TYP)

Zasilanie

3 Ni-MH1.2V,800mAh

Pobór energii

450mA Max

Temperatura pracy
Wilgotność
Waga

-10

40

0% 85%
110g

Wymiary

Słuchawka: 165 50 26mm
Zasilacz: 79 77 42mm

Współpraca z panelami

maks. 4

Producent zastrzega możliwość zmiany specyfikacji produktu.
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Dziękujemy
...za zakup naszego produktu. Prosimy o szczegółowe
zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed instalacją
urządzenia oraz postępowanie zgodnie z zaleceniami.

Środki bezpieczeństwa
W celu zredukowania ryzyka porażenia prądem prosimy o
postępowanie zgodnie z poniższymi zaleceniami:
1. Dokładnie przeczytaj instrukcję.
2. Przestrzegaj ostrzeżeń oznaczonych na urządzeniu.
3. Aby wyczyścić urządzenie najpierw zdejmij je ze ściany.
Używaj tylko wilgotnej szmatki. Nie używaj środków
czyszczących w płynie ani w areozolu.
4. Nie stawiaj przedmiotów na przewodach, może to
spowodować uszkodzenia.
5. Nie montuj panela blisko metalowych obiektów.
6. Zwracaj uwagę na właściwe usytuowanie baterii. Wkładaj
baterie zgodnie z oznaczoną polaryzacją.
7. Trzymaj słuchawkę zdala od dzieci.
8. Używaj urządzenia tylko zgodnie z zaleceniami.
9. Nie używaj urządzenia, gdy ulegnie awarii.
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Wprowadzenie
Obsługa do 4 słuchawek
Ekran 2.4'' (320x240) QVGA LCD
Rozdzielczość wideo: 320 x 240 (25 kl/s)
Szerokokątny obiektyw i diody LED (widzenie w nocy)
Długi czas czuwania przy zasilaniu bateryjnym

2

Wodoodporny panel IP55
Mikrofon i głośnik
Regulacja jasności i głośności
Wysoka jakość dźwięku
Zasięg do 50 m w terenie otwartym id do 25 m wewnątrz
Zdalne otwieranie drzwi (opcjonalnie)

Specyfikacja techniczna
Item

Detail
Panel

Zakres częstotliwości

2.400GHz 2.4835GHz

Przepustowość

2.0Mbps

Moc transmisji

19dBm (TYP)

Rodzaj modulacji

GFSK/FSK

Zasięg

Na zewnątrz:50m, Wewnątrz: 25m

Rodzaj przetwornika

1/4 Color CMOS Image Sensor

Rozdzielczość

H:320 V:240

Format wideo

MJPEG

Rozdzielczość / ilość kl/s

H:320 V :240 / 25kl/s

Balans bieli

Auto

Obiektyw

4.9mm / F2.8

Kąt widzenia

50

Minimalne oświetlenie

1 LUX (bez wł. diod LED)

LED
Zasilanie
Pobór prądu
Temperatura pracy

12V DC

5% /2

LR14(C) ,1.5V baterie

500mA Max (baterie),
400mA Max (+12V DC)
-30

40

Wilgotność

0% 85%RH

Waga

166 g

Wymiary (WXHXD)

www.genway.pl

6 szt.
+9

185 x 68 x 50 mm
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19

Zawartość opakowania

Tryb inżynieryjny

Po pierwszym otwarciu opakowania należy sprawdzić, czy
wszystkie prezentowane elementy się w nim znajdują.
W przypadku braków skontaktuj się ze sprzedawcą.

Usuwanie rejestracji
1. Naciśnij i przytrzymaj razem klawisze: oraz
przez 5 sekund. Pojawi się poniższy ekran:

(pod MENU)

Registration
Cleared !
2. Po 5 sekundach system powróci w normalny tryb.
Baza

18

Słuchawka

Panel zewnętrzny Daszek ochronny

Zmiana czasu otwarcia
XL-3684

1. W trybie menu naciśnij i przytrzymaj razem klawisze:
przez 5 sekund. Pojawi się poniższy ekran:

oraz

3 AAA Ni-MH
akumulatorki

Unlock Time
1#

Ładowarka
(7.5V, 300mA)

Instrukcja

5S

2. Naciśnij w prawo
lub w lewo
by wybrać panel.
3. Naciśnij w górę lub w dół by ustawić czas otwarcia
(1-25 s), następnie naciśnij prawy klawisz: by zatwierdzić.
Na ekranie pojawi się komunikat: SAVE OK.
4. Po 5 sekundach system powróci w normalny tryb.

www.genway.pl

Tylna zakrywka
panela zewnętrznego

Śruby

www.genway.pl
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Menu

Wygląd

Rozdział 6: Snap Show (zarządzanie zdjęciami)
Panel zewnętrzny
Głośnik

4

Kamera
Czujnik ruchu

Wszystkie wykonane zdjęcia znajdują się w tym menu. Każde
z nich można zapisać lub usunąć. W lewym-górnym rogu zdjęcia
pokazany jest numer panela zewnętrznego z którego zrobiono
zdjęcie.
1. Naciśnij poniżej MENU aby wyświetlić listę pozycji menu.
2. Naciśnij w górę lub w dół i wybierz , następnie naciśnij
poniżej SELECT.
3. Naciskaj w lewo lub w prawo by przeglądać zdjęcia.
4. Aby usunąć zdjęcie naciskaj w lewo
lub w prawo by je
wybrać. Następnie naciśnij pod napisem DELETE. Potwierdź
usunięcie naciskając pod napisem YES. Usunięcie zostanie
potwierdzone dźwiękiem. Na ekranie pojawi się kolejne zdjęcie.
5. Naciśnij
pod napisem BACK, by powrócić do menu.

Diody LED

Rozdział 7: Default Setting (ustawienia domyślne)

Przycisk dzwonka
(z miejscem na etykietę)

Funkcja pozwala przywrócić urządzenie do ustawień
fabrycznych.

Mikrofon

1. Naciśnij poniżej MENU aby wyświetlić listę pozycji menu.
2. Naciśnij w górę lub w dół i wybierz , następnie naciśnij
poniżej SELECT.
3. Naciśnij w górę lub w dół i wybierz YES (aby przywrócić
ustawienia fabryczne) lub NO (aby anulować)
4. Naciśnij
pod napisem SELECT, aby zatwierdzić wybór.
Informacja. Po przywróceniu ustawień fabrycznych słuchawka
przełączy się w tryb oczekiwania.

UWAGA
Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie
dotychczasowych ustawień.
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Słuchawka

Menu
Rozdział 4: Key Tone (dźwięk klawiszy)
Każde naciśnięcie klawisza w słuchawce oznajmowane jest
tonowym dźwiękiem. Możliwe jest wyłączenie dźwięku.
W przypadkach naciśnięcia niewłaściwego przycisku wydawany
będzie dźwięk ostrzegawczy.

16

1. Naciśnij poniżej MENU aby wyświetlić listę pozycji menu.
2. Naciśnij w górę lub w dół i wybierz , następnie naciśnij
poniżej SELECT.
3. Naciśnij w górę lub w dół i wybierz ON (aby włączyć
dźwięki) lub OFF (aby wyłączyć)
4. Naciśnij
pod napisem SELECT, aby zatwierdzić wybór.

Ekran LCD
Klawisze nawigacyjne
Głośnik

Lewy klawisz
funkcyjny
Odbiór/akceptacja

Prawy klawisz funkcyjny
(Ręczne zdjęcie)
Zasilanie/
Zakończ
Otwarcie

Zakrywka

Mikrofon

5
Piny ładowania

Antena
Przycisk zwalniania anteny

Rozdział 5: Snap Setting (ustawienia zdjęć)
Funkcja pozwala ustawienie automatycznego wykonywania
zdjęć. Jeśli funkcja jest włączona, aparat będzie automatycznie
wykonywał zdjęcia podczas rozmowy lub podglądu.
1. Naciśnij poniżej MENU aby wyświetlić listę pozycji menu.
2. Naciśnij w górę lub w dół i wybierz , następnie naciśnij
poniżej SELECT.
3. Naciśnij w górę lub w dół i wybierz ON (aby włączyć) lub
OFF (aby wyłączyć).
4. Naciśnij
pod napisem SELECT, aby zatwierdzić wybór.

Ładowarka wewnętrzna (baza)
Piny ładowania

Informacja. Po przywróceniu ustawień fabrycznych słuchawka
przełączy się w tryb oczekiwania.

UWAGA:
Aby ręcznie wykonać zdjęcie należy użyć funkcji SNAP.

www.genway.pl
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Instalacja baterii
Słuchawka

Rozdział 2: Volume (głośność)

Akumulatorki Ni-MH w rozmiarze AAA (1,2 V. 800 mAh) dołączone są do
zestawu. Zainstaluje je przed użyciem urządzenia.

1.

6

Menu
Funkcja pozwala dostosować głośność dzwonka. Możliwych jest
9 poziomów głośności.
1. Naciśnij poniżej MENU aby wyświetlić listę pozycji menu.
2. Naciśnij w górę lub w dół i wybierz , następnie naciśnij
poniżej SELECT.
3. Naciskaj w lewo lub w prawo by wybrać żądany poziom
głośności. Każde naciśnięcie klawisza w lewo
lub w prawo
oznajmowane jest dźwiękiem o ustawionym poziomie głośności,
4. Naciśnij
pod napisem BACK, by powrócić do menu.

2. Włóż akumulatorki jak pokazano
zachowując właściwą polaryzację (+,-).
3. Zakryj akumulatorki pokrywką.
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UWAGA
Klikając w lewo
lub w prawo
możesz regulować głośność.

w trybie czuwania

Rozdział 3: Brightness (regulacja jasności)
Funkcja pozwala dostosować jasność wyświetlanego obrazu.
Możliwych jest 9 poziomów jasności.

Uwagi:
Zmiana orientacji baterii może uszkodzić słuchawkę.
Akumulatorki powinny być wymieniane, gdy nie
osiągają pełnego naładowania po ładowaniu.
Zawsze używaj wysokiej jakości akumulatorków
Ni-MH które można ładować wielokrotnie.
Nigdy nie używaj zwykłych baterii alkalicznych.

1. Naciśnij poniżej MENU aby wyświetlić listę pozycji menu.
2. Naciśnij w górę lub w dół i wybierz , następnie naciśnij
poniżej SELECT.
3. Naciskaj w lewo lub w prawo by wybrać żądany poziom
jasności. Każde naciśnięcie klawisza w lewo
lub w prawo
wpływa na jasność wyświetlanego obrazu,
4. Naciśnij
pod napisem BACK, by powrócić do menu.

UWAGA
Klikając w górę
lub w dół
regulować jasność.
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w trybie czuwania możesz
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Menu

Panel zewnętrzny

Rozdział 1: Date&Time (data i czas)
Funkcja pozwala ustawić aktualną datę i godzinę.

14

1.Włóż dwie baterie zgodnie z poniższym schematem.
2. Przykręć 4 śruby, aby zabezpieczyć do nich dostęp.

1. Naciśnij poniżej MENU aby wyświetlić listę pozycji menu.
2. Naciśnij w górę lub w dół i wybierz , następnie naciśnij
poniżej SELECT.
3. Jeśli chcesz ustawić czas, naciskaj w lewo lub w prawo
by wybrać HOUR (godzinę) lub MINUTE (minutę). Naciśnij w
górę lub w dół , aby zmienić wartość.
4. Jeśli chcesz ustawić datę, naciskaj w lewo
lub w prawo
by wybrać YEAR (rok) lub MONTH (miesiąc) lub DATE (dzień).
Naciśnij w górę lub w dół , aby zmienić wartość.
5. Naciśnij
pod napisem BACK, by powrócić do menu.

7

Uwagi








Format czasu jest 24-godzinny.
Format daty RR-MM-DD
Należy najpierw ustawić datę i godzinę w
ustawieniach, aby mieć pewność, że na ekranie
wyświetlany jest aktualny czas.
Po wymianie baterii należy ponownie ustawić datę i
godzinę.
Kolejność pozycji ustawień czasu:
godzina->minuta->rok->miesiąc->dzień

www.genway.pl

Ładowanie słuchawki
Ważna uwaga!
Przed pierwszym użyciem słuchawki należy ją ładować przez
15 godzin. Do ładowania używaj dołączonej ładowarki (bazy).

www.genway.pl

Operacje

Instrukcja instalacji

Dzwonienie z panela

Zasilanie bazy
Podłącz zasilacz do bazy. Następnie
włóż zasilacz do kontaktu.

To AC wall outlet

W trybie czuwania, naciśnij przycisk na panelu zewnętrznym.
Powiązana słuchawka zacznie dzwonić a na ekranie pojawi się
obraz osoby stojącej przed panelem.
1. Aby odrzucić połączenie bez odpowiedzi naciśnij:
2. Aby odebrać połączenie i móc rozmawiać naciśnij:
3. Aby zakończyć połączenie naciśnij:

Panel zewnętrzny

8

1. Wybierz odpowiednie miejsce do ulokwania panela
zewnętrznego. Pamiętaj o zachowaniu właściwej wysokości na
której będzie znajdowała się kamera - ok 150 cm.
2. Zamontuj daszek ochronny.
3. Zamontuj panel zewnętrzny zgodnie z rysukniem nr 3.
4. Przykręć śruby i zakończ instalację.
.

2

3

4

Uwagi
Nie lokuj słuchawki blisko
urządzeń elektrycznych.

Rozmowa może trwać maksymalnie 2 minuty. Po tym
czasie nastąpi automatyczne rozłączenie
Podgląd obrazu z panela zewnętrznego może trwać
maksymalnie 5 minut. Po 5 minutach nastąpi
automatyczne wyłączenie podglądu.

Align

1
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UWAGA

Dobrym miejscem jest
Aby poprawić zasięg
środek pomieszczenia
zdala od nadajników WIFI działania urządzenia
należy zwolnić
i mikrofalówki.
antenę (przyciskiem
.
z boku) i ustawić ją
tak jak pokazano na
obrazie.

Otwieranie zamka
Aby podczas rozmowy otworzyć zamek należy na słuchawce
nacisnąć klawisz z symbolem klucza:

Czujnik światła i diody LED
Przy niskim poziomie oświetlenia (np. w nocy) po naciśnięciu
przycisku dzwonka na panelu zewnętrznym zapalą się diod
LED.

www.genway.pl
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Schemat podłączenia

Funkcje
Monitorowanie (podgląd obrazu)

1. Sposób podłączenia (NO).

Ekran automatycznie wyświetla menu związane
z zarejestrowanymi panelami zewnętrznymi.

+9

12V

1. W trybie czuwania naciśnij poniżej MON.
2. Jeśli zarejestrowano tylko jeden panel, ekran wyświetli
jedną pozycję.
3. Jeśli zarejestrowano dwa lub więcej paneli, ekran wyświetli
analogiczną ilość.Naciśnij w górę
lub w dół , aby wybrać
jeden z nich a następnie zatwierdź naciskając
pod napisem
SELECT.
+9

Elektrozaczep

12V
Zasilanie

12

Panel

Lock

Zasilacz (DC)
Maksymalny prąd 1 A

+9

12V

2. Sposób podłączenia (NC).

+9

Elektrozaczep

12V
Zasilanie

Panel

Lock

Zasilacz (DC)

UWAGA:
Panel można zasilać bateriami lub z sieci. Nie wolno stosować
oby źródeł zasilania w jednym czasie.
Do podłączenia dodatkowych urządzeń takich jak oświetlenie,
otwieranie bramy itd. należy stosować oddzielne źródło
zasilania.
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www.genway.pl

9

Operacje

Słuchawka może obsługiwać do 4 paneli zewnętrznych.
1. Jeśli zarejestrowany jest tylko jeden panel, okno rejestracji
bedzie wyglądało tak jak poniższym obrazie:

Włącz/Wyłącz
Aby włączyć przytrzymaj klawisz
Aby wyłączyć przytrzymaj klawisz

Rejestracja panela

10

Najpierw naciśnij przycisk dzwonka na panelu. Następnie
przytrzymaj Przycisk rejestracji znajdujący się z tyłu panela do
momentu aż zapalą się diody LED. Następnie naciśnij poniżej
MENU na słuchawce i wybierz opcję REGISTER (zarejestruj).
Poprawne zarejestrowanie słuchawki zostanie potwierdzone
pojedynczym dźwiękiem.

2. Gdy zarejestrowano 4 panele wyświetli się informacja
o maksymalnej liczbie zarejestrowanych urządzeń (Register
Full).
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Podwójny dźwięk oznacza niezarejestrowanie panela.
Wyłącz słuchawkę i wyjmij baterie z panela zanim naciśniesz
przycisk rejestracji. Następnie włącz ponownie słuchawkę. Włóż
baterie do panela i spróbuj ponownie go zarejestrować.

Przycisk
rejestracji
Przycisk dzwonka
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