
INSTRUKCJA OBSŁUGI WIDEOAPARATU WEKTA HAND FREE 

 

ODBIERANIE POŁĄCZEŃ W LOKALU MIESZKALNYM  
 
 

 
 

 

 

Przyciski dotykowe od góry  
1. Menu regulacji głośności dzwonka, głośnika i mikrofonu 
2. Otwieranie drzwi 
3. Podgląd obrazu w dowolnym momencie ( podgląd wideo) 
4. Odbieranie rozmowy ( wywołanie Portiera w trybie czuwania) 
 

 
ABY ODEBRAĆ POŁĄCZENIE NALEŻY: 
 
 
AUDIO  

 Po usłyszeniu sygnału wywołania nacisnąć dolny przycisk ( Odbieranie rozmowy )  

  Można prowadzić rozmowę w trybie głośnomówiącym  

 W celu otworzenia drzwi należy wcisnąć klawisz „Otwieranie drzwi” (KLUCZ) w wideo aparacie i usłyszymy 
komunikat głosowy "Drzwi otwarte proszę wejść". 

 Aparat sam się wyłączy po ok. 45 sek. od czasu rozpoczęcia rozmowy lub aby rozmowę zakończyć należy 
powtórnie przycisnąć dolny klawisz „Odebranie  rozmowy” 

 
UWAGA!  
Drzwi z lokalu można otworzyć tylko po wywołaniu lokalu z kasety, w trakcie rozmowy.  
System automatycznie otworzy te drzwi, z których nastąpiło wywołanie lokalu 



 
VIDEO  

 Aparat w momencie wywołania lokalu jest automatycznie podłączony do kamery w kasecie, z której nastąpiło 
wywołanie i włączony jest podgląd na wyświetlaczu aparatu  

 W momencie naciśnięcia dolnego klawisza „Odebranie rozmowy” automatycznie zostanie skonfigurowane 
połączenie audio   

 W dowolnym momencie można nacisnąć i przytrzymać przycisk „Podgląd”, spowoduje to że wyświetlony 
zostanie obraz z aktywnej kamery lub domyślnej np. na dole klatki.  

WYWOŁYWANIE OCHRONY Z LOKALU MIESZKALNEGO  
 
 

 Aby wywołać Portiernię należy w dowolnym memencie nacisnąć i przytrzymać przycisk „Odbieranie 
rozmowy” aż do uzyskania komunikatu głosowego „Proszę czekać” 

 Należy poczekać na połączenie 

 W przypadku komunikatu „Połączenie chwilowo niemożliwe”, oznaczającym zajętość Portiera lub Ochrony, 
należy spróbować ponownie, 

   

REGULACJA GŁOŚNOŚCI 
 

 Aby uzyskać dostęp do regulacji akustyki należy przytrzymać przycisk „Menu” (M) aż do momentu 
zaświecenia się pierwszej diody sygnalizacyjnej ( w momencie wywołania zapalone są trzy diody) po wejściu 
w procedurę regulacji zapali się pierwsza od lewej ( głośność wywołania) druga od lewej głośność głośnika 
wideo aparatu, ostatnia poziom głośności w kasecie na dole  
Jasność świecenia oznacza poziom głośności ( im jaśniej tym głośniej) 

 Aby obniżyć poziom głośności naciskamy przycisk „odebranie rozmowy", aby podnieść poziom głośności 
naciskamy przycisk „klucz” 

 Aby zaświecić kolejną diodę – przejść do następnej regulacji - należy nacisnąć przycisk „M” 

 Aby wrócić do trybu normalnej pracy należy naciskać przycisk „Menu” aż do zgaszenia wszystkich diod 
sygnalizacyjnych. 

UWAGA!  
Regulacje można przeprowadzić w dowolnym momencie, także w czasie rozmowy  

 


