
Avoid direct rays of the sun
or heating devices at a time
of installation.

warning

 

1
5
0
c
m

 1

 2

 10

 3  4  5  6  7  8  9

 11

 12

 13

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

 DOOR2  DOOR1SLAVE MONITOR

A
u

d
io

 1

V
id

e
o

 1

P
o

w
e

r 
1

A
u

d
io

 2

V
id

e
o

 2

P
o

w
e

r 
2

N
u

ll

A
u

d
io

 

V
id

e
o

 

D
a

ta
 

PORT  1PORT  3PORT  3

CCTV1&CCTV2

P
O

R
T

 4

PORT 5

 C
A

T
-

5

VGA

DC IN

CAT-5

AUX

D-SUB

Port 2

Port 1

Port 3

Port 4

Port 5

CAT-5

AUX
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Video

800*480

hands-free

400-3.5K

60m(RVV4x0.5) 100m(RVV3*0.5+SYV75-3）

1Vp-p  75Ohm

Touch Button

2

14.5V DC

7W(MAX),1W(in standby)

No

1

No

1

User maunal

Monitor Adaptor

3  AUTO MONITOR CCTV

VIDEOINTERFON COLOR M2307EFTA

· Va rugam cititi cu atentia manualul de utilizare (in special sectiunea de Precautii pentru securitate) inainte 
de a utiliza produsul si folositi instructiunile pentru utilizarea produsului.
· Parametrii produsului pot fi usor diferiti, fara o atentionare in prealabil.

1、Avertizari si precautii 
Urmati instructiunile pentru a preveni situatii periculoase sau produceri de pagube materiale.

1.Atentie
Pericol de ranire 
sau moarte.

2.Precautie
Pericol de ranire sau 
magube materiale.

Indica interzicerea.

Indica demontare.

Indica contactul interzis.

Indica ce sa faci si ce sa nu faci.
Indica necesitatea scoaterii produsului din priza.

Atentie

NU

Nu bagati in priza mai 
multe alimentatoare 
simultan. Poate genera o 
incalzire anormala sau foc.

NU

Nu conectati alt dispozitiv 
in timpul functionarii. Acest
 lucru poate provoca 
defectiuni.

NU

Nu indoiti fortat cablul si nu 
plasati un obiect greu pe 
dispozitiv. Poate provoca 
flacara.

NU

Nu introduceti in priza cu mana 
uda. Risc de electrocutare.

Nu folositi apa, diluant sau 
detergent pentru curatarea 
exteriorului produsului. Curatati 
cu o carpa uscata pentru a 
preveni orice stricaciune sau 
chiar electrocutarea.

Nu instalati produsul intr-un 
loc umed. Poate provoca un 
electrosoc sau chiar flacara.

NU NU NU

Nu smulgeti cablul din priza.
 Daca cablul este avariat, 
poate provoca flacara sau 
electrosoc.

Nu dezasamblati, reparati sau 
modificati produsul. Poate 
provoca flacara, eletrosoc sau 
alte rani, datorita functionarii 
defectuoase.

Nu utilizati sigurante automate 
AC. Poate provoca eletrosoc.

PRECAUTIE

Gaurile prizei sunt
 mai mari ca de 
obicei.

NU

Daca gaurile prizei sunt mai mari
 ca de obicei, nu conectati 
alimentatorul. Risc de electrosoc 
sau flacara. 

Instalati produsul intr-un loc 
drept si stabil. Altfel, este posibil 
sa nu functioneze corect.

NU

Asigurati-va ca nu exista praf
 sau alte substante pe 
produs.

Daca produsul emite sunete 
ciudate, scoateti-l din priza 
imediat si contactati centrul de
 service.

NU

Asigurati-va ca particule 
straine nu ajung in interiorul 
produsului. Pot cauza 
stricaciuni.

Nu asezati obiecte grele pe 
produs. Pot cauza stricaciuni.

NU

Nu dezasamblati si nu loviti 
produsul.

Scoateti din priza daca 
produsul nu urmeaza sa fie 
folosit o perioada lunga de 
timp.

2、Functia si numele butoanelor 

1). Difuzor

2). LCD

3). Buton setari. Intra in setari sistem /

 Confirma / Fotografie

4). Buton navigare: Ajusteaza -

5). Buton navigare: Ajusteaza +

6). Buton raspunde: raspunde la apel/transfera apel

7). Buton monitor: monitor

8). Buton deschidere: deschidere

9). Buton inapoi: inapoi/opreste apel

10). Indicator luminos: indicator luminos alimentare

11). microfon

12). Pornire/oprire

13). Transmitator VGA

3、Caracteristici principale si functii

Interfon Hands free

Control inchidere

Monitorizare Real-time 

Functie “Nu deranja”

Ajusteaza culoare, luminozitate, contrast, 
volum si mod display 

Apeleuri interne catre alt post de interior

Functie de difuzare

Ascultare monitor catre alt post de interior

12 sonerii polifonice

Suporta 2 posturi exterior + monitoare "slave"  
(pana la 3) +2 camere supraveghere, sau 1 post 
de exterior + monitoare "slave" (pana la 3) +3 
camere de supraveghere

Suporta telecomanda infrarosu prin transmitator VGA

Manual utilizare Suport perete Silicat 2*M3.5*30
suruburi

Conector cu 5 pini
(rosu/albastru/gal
ben/ alb/maro)

2*conector cu 4 
pini(rosu/albastru/
galben/alb)

Conector cu 4 
pini
(alb/albastru/
alb/albastru)

5、Diagrama de cablare
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4、Continut pachet 6、Diagrama de cablare a sistemului

Monitor slave (camera 2)  Monitor slave (camera 3)  Monitor slave (camera 4)

Post exterior2 Monitor  master  (camera 1)

Post exterior1                      Transmitator VGA

Transfer de la distanta cu infrarosu

Monitor slave(camera 2) Monitor slave(camera 3) Monitor slave(camera 4)

Monitor master(camera 1)

DVR

Post exterior1                    Transmitator VGA 

Transfer de la distanta cu infrarosu

7、Ghid de instalare

1）Consultati diagrama de cablare relevanta sistemului pe care l-ati ales si asigurati-va ca aveti cablul corect;
2）Determinati pozitia si inaltinea postului de interior, recomandam instalarea la o inaltime de 1.5~1.6 metri;
3）Asigurati-va ca dispozitivul nu este alimentat la curent inaintea terminarii instalarii;
4）Conectati cablurile asa cum indica diagrama de cablare;
5）Instalati suportul de montare pe perete cu ajutorul bolutilor si al suruburilor;
6）Fixati monitorul in suport;
7）Alimentati cu curent atunci cand monitorul de interior este instalat.
 

8、Specificatiile cablurilor

Atunci cand se doreste semnal de deschidere de la postul de exterior (este nevoie de alimentare aditionala 12V DC), 
specificatiile cablului sunt� distanta de la monitor la postul de exterior trebuie sa fie mai mica de 30 metri, necesita 
cablu ecranat RVV 4x0.5mm²

post interior 

yala electromagnetica 

post exterior 

◆Daca distanta depaseste 30 metri, va rugam folositi cablu SYV-75-3+RVV 2*0.5mm²；

post interior post exterior 

yala electromagnetica 

9、Functii uzuale

1). Cum sa raspunzi apelului si cum sa trasferi apelul catre alte posturi de interior?

Atunci cand postul de exterior sau alte posturi de interioreste apelat, postul de interior suna, apasati scurt pe "Raspunde" pentru a preua                     
apelul. Daca nu raspunde nimeni, monitor va reveni in modul standby, dupa terminarea soneriei de apel. Atunci cand monitorul suna 

sau in timpul apelului, apasati scurt butonul de deblocare. In timpul apelului cu postul de exterior, daca cineva apeleaza celalalt post de 
exterior, pe ecran va aparea un indicator relevant. Apasati scurt pe butonul "Raspunde"; acest buton poate comuta intre apeluri. In timpul 
apelului, apasati scurt pe butonul "Raspunde" pentru a transfera apelul la altpost de interior.

In timpul apelului, apasati scurt butonul "Monitor"pentru a comuta ecranul pe alt canal video si pentru a continua monitorizarea. In 
timp ce revii la canal video precedent, dispozitivul va reveni la apel.
In timpul apelului, apasa lund butonul "Raspunde", microfunul va fi oprit. Apasa lung butonul "Raspunde" din nou pentru a porni 
microfonul, iar pe ecran vor aparea indicatori relevanti atunci cand urmati pasii de mai sus. Operatiunea descrisa mai sus este valida
 doar in timpu,apelului respectiv, microfonul urmand sa fie pornit automat dupa terminarea apelului.

2). Cum utilizezi functia de monitorizare?
In modul standby, apasa scurt butonul "Monitor" pentru monitorizarea Usii 1, apasa scurt butonul "Monitor"pentru a comuta pe alt 
canal video. Atunci cand monitori zati postul exterior, apasati scurt butonul "Raspunde"pentru a putea comunica cu postul exterior.
 In timpul apelului, apasati scurt butonul "Deschide"pentru a debloca usa. Daca functia "Deblocare monitor"este pornita din setarile 
avansate, utilizatorul poate apasa scurt butonul "Deschide" pentru a debloca usa in timpul monitorizarii. 
Daca se monitorizeaza camere de supraveghere si dispozitivul VGA, durata maxima de monitorizare este de 4 ore.

Sfaturi speciale pentru modelele cu functie de conectare VGA：

a、U tilizatorul poate conecta portul RJ45 al postului de interior cu portul VGA al DVRului prin modeulul de transfer VGA. Prin 

interfata VGA, utilizatorul poate folosi telecomanda DVR-ului pentru diverse operatiuni.
b、Ajusteaza pozitia orizontala si verticala a videoului: in interfata VGA, apasa scurt butonul de setari pentru a intra in meniul 
de setari al interfatei VGA, apasa setarea HPOSTION,apasa scurt butonul de navigare pentru a ajusta pozitia ecranului 
(stanga/dreapta). 
      Apasa pe setari VPOSTION , apasa scurt butonul de navigare din nou, pentru a ajusta pozitia ecranului in jos sau sus.

c、Ajustare automata: in interfata de setari, apasa scurt butonul de setari pentru a alege Setare AUTO, apasa scurt butonul de 
navigare pentru a seta dimensiunea ecranului in mod automat.                                       

d、Monitorizarea canalului VGA: in mod standby, apasa scurt butonul de monitor pentru a porni functia de monitorizare, 
apasa in mod repetat si scurt butonul de monitor pentru a trece pe canal VGA.

3). Cum sa faci apeluri interne?
In mod standby, apasa scurt butonul "Raspunde" pentru a intra in interfata Apel intercom, apoi apasa scurt butonul de 
navigare,  pentru a alege destinatia apelului, apasa butonul de setari sau butonul de transfer apel pentru a confirma 
apelul. 
Pentru posturile de interior dintr-un spatiu cu mai multe apartamente, utilizatorul poate introduce numarul 
apartamentului si apoi sa sune. "0" este adresa centrului de  management. Pentru monitoarele cu touch screen, 
utilizatorii pot porni aceasta functie din meniul principal.

4). Cum sa faci transmisiuni? (modelele handset NU au aceasta functie)

In mod standby, apasa lung butonul "Raspunde"pentru a intra in status transmisie direct. Va transmite catre toate posturile de 
interior din sistem si nu se poate alege o tinta de trasmitere.

5). Cum sa folosesti functia de ascultare a monitorului?
In mod standby, apasa lung pe butonul monitor pentru a intra in interfata de ascultare a monitorului.
 Apasa apoi butonul de navigare pentru a alege monitorul, apasa butonul de setari sau fotografie 
pentreu confirmarea monitorului. Perioada maxima de ascultare este de 8 ore.

6). Cum sa ajustezi volumul, luminozitatea, culorile, contrastul si dimensiunea display-ului.
In interfata de redare video sau audio, apasa scurt butonul de navigare pentru ajustarea volumului sau a luminozitatii. 
In timpul redarii video, in interfata de ajustarea a volumului si a luminozitatii, apasa scurt butonul de setari pentru aputea ajusta si alti 
parametri: volum, luminozitate, culori, contrast si dimensiune ecran. 

Atentie: 

a. In timpul ascultarii monitorului, puteti auzi vocea persoanelor din exterior, dar ele nu pot auzi vocea dumneavoastra. 
b. In timpul transmisiunii, vocea dumneavoastra poate fi auzita de catre ceilalti, dar dumneavoastra nu puteti auzi vocea lor.
c. Trebuie sa fie cel putin 2 monitoare in sistem pentru ca functiile 3, 4 si 5 sa fie disponibile. 
d. Pentru functia 5), va rugam porniti setarea "Poate fi monitorizat" in setarile de sistem ale monitoarelor monitorizate. Va rugam 
consultati meniul de setari al sistemului, pentru detalii speciale. 

7). Cum sa setezi adresa postului de interior?
Adresa implicita este Camera 1. Optional Camera1～Camera4. Monitorul master care se conecteaza la postul de exterior 
direct, ar trebui setat ca Camera 1. Daca sistemul are 2 sau mai multe posturi de interior, nu se poate seta aceeasi adresa la 
doua monitoare sau sistemul nu poate opera normal si acea optiune ca fi indicata cu culoare rosie.

10、Specificatii

Continutltem

Ecran                9＂ LCD color digital

Rezolutie TFT   

Functie Intercom  

Conexiune Intercom     4 fire(Polaritate)/CAT5-E(cladiri)

Distorsiune Audio 

300mVp-p  (1KHz,300)Ohm

< 3%

Frecventa Raspuns

Distanta Intercom  

Buton

Suporta posturi exterioare

Suporta CCTV

Suporta  monitoare  
slave

2

3

Sonerii apel 12 Polifonice

Voltaj

Consum

Temperatura operare

Umiditate                   

Display DVR Suporta transmitator VGA (50m)

Telecomanda DVR prin transmitator VGA 

11.Setari sistem 

12.1).Setari primare

Setare Optiune

7 NU DERANJA

8 POATE FI MONITORIZAT

 LIMBA   Limba implicita: Engleza

2 TIMP SONERIE APEL timp implicit :30s,10-60s optional

3 VOLUM SONERIE valoare implicita:07, 00～10 optional

4  USA 1 TIP SONERIE valoare implicita :01, 00～11 optional

5   USA2 TIP SONERIE valoare implicita:02, 00～11 optional

 6  TIP SONERIE INTERCOM  valoare implicita:03, 00～11 optional

valoare implicita: oprit. la pornirea acestei functii, apelurile, intercomul si
 trasmisiunea vor fi puse pe mute. Indicatorul LED va palpai.

valoare implicita: oprit. daca aceasta functie este pornita, monitorul
poate si ascultat de alte monitoare.

9 ADRESA DISPOZITIV adresa implicita:camera1。camera1～camera4 optional. atunci cand
exista o adresa identita in sistem. va arata culoarea galbena a acestei
setari. adresa monitorului principal trebuie sa fie Camera 1.

10  STARE PORT 2 valoare implicita:CCTV1&2.NONE、CCTV1、CCTV1&2 optional

11.2).Setari avansate
Cand monitorul este pornit, apasati lung butonul de deblocare pentru a intra in meniul de setari avansate. 

Setari optiuni
 VCOM Parametru TFT, disponibil doar pentru profesionisti          

2 TIMP DEBLOCARE valoare implicita:1s.1-10s optional

pornita implicit. cand vizitatorul suna sau foloseste functia intercom cu alte 
monitoare, dupa terminarea conversatiei dispozitivul se va intoarce automat la 
functia de monitor CCTV sau mod VGA.

9. Navigarea in meniul "FOTOGRAFIE"
Pentru modelul cu buton multifunctional trebuie sa intrati in interfata de navigare din meniul principal. Pentru modelul cu buton de
fotografie integrat puteti apasa scurt iconita camerei de fotografiat pentru a naviga.

10. Cum pot sa fac o fotografie?
Atunci cand videointerfonul are semnal pe ecran, utilizatorul poate sa faca o fotografie apasand butonul de fotografie.

11. Cum pot sa inregistrez video. ?
Atunci cand videointerfonul primeste semnal, utilizatorul poate sa tina apasat butonul de fotografie pentru a inregistra un
videoclip. Trebuie sa inserati un card de memorie cu capacitate mai mare de 2 Gb pentru ca sa puteti folosi aceasta functie.

12. Cum pot sa folosesc functia DVR ?
Faceti setarile necesare in sistem pentru inregistrare. Sistemul va incepe aceasta functie automat in 10 secunde dupa ce intra in
modul stand-by. Trebuie sa inserati un card de memorie cu capacitate mai mare de 2 Gb pentru ca sa puteti folosi aceasta
functie.

13. Cum se sterg fisierele foto/video?
In interfata foto/video din meniu, utilizatorii pot sa stearga un fisier apasand lung pe butonul de fotografie.

14. Cum se pot vizualiza fotografiile sau fisierele video?
In interfata de vizualizare a fotografiilor puteti naviga prin fotografii folosind sagetile de navigare. Pentru a derula un videoclip
puteti apasa pe sagetile de navigare atunci cand videoclipul ruleaza. Pentru a reveni in meniul principal apasati odata pe butonul
de fotografie.

15. Cum pot sa verific daca a fost inregistrat un videoclip sau un fisier audio nou ?
In interfata de vizualizare a fotografiilor puteti vedea ultimele fotografii/ videouri sau fisiere audio salvate.

16. Cum folosesc functia multi-media ?
Pentru modelele care suporta aceasta functie, trebuie sa salvati fisierele audio in format MP3 si fotografiile in format JPG.
Acestea trebuie sa fie puse pe cardul de memorie in urmatoarea cale :\\MULTIMEDIA\MUSIC pentru fisierele audio si fotografiile
in :\\MULTIMEDIA\PICTURE.

17. Cum inregistrezi un mesaj pentru casuta vocala ?
Intrati in interfata din meniu pentru inregistrarea tonurilor de atentionare. Va rugam inregistrati 2 mesaje. Unul pentru a le spune
vizitatorilor sa lase un mesaj si al doilea pentru a le spune ca inregistrarea a luat sfarsit.

18.Cum pot sa navighez prin setarile de sistem?
Pentru functiile cele mai simple apasati lung pe butonul de fotografie pentru a intra in meniul principal.

8). Cum modific timpul de deschidere al yalei?
Pentru a modifica timpul de deschidere al yalei electrice, deconectati monitorul de interior de la alimentarea electrica, apooi 
realimentati. Apasati simultan si tineti butonul de apel      si butonul cheie     pana cand monitorul va intra in meniul avansat. 
De pe butoanele stanga sau dreapta puteti alege timpul dorit. 

11

12

13

14

15

16

  STARE PORT 2

  STARE PORT 3

  STARE PORT 4

STARE VGA

valoare implicita: Activat/ optional Dezactivat.

valoare implicita: Monitor. CCTV1, CCTV2 Optional

Valoare implicita CCTV1 /2. NONE, CCTV1, CCTV1&2 Optional
Valoare implicita: Activata, Optional Dezactivata

DEBLOCARE MONITOR            Valoare implicita: PORNIT. Cand aceasta functie este pornita utilizatorul poate sa deblocheze usa
                                                    atunci cand monitorizeaza postul de exterior.
RESETARE IMPLICITA Restaurare la setarile din fabrica

Paul
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