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Gratulacje 
... na zakup naszego wysokiej jakości produktu. Proszę uważnie przeczytad instrukcję przed instalacją systemu i 
przestrzegad wszystkich kierunkach w celu zapewnienia prawidłowego montażu. 

Wprowadzenie 
Bezprzewodowy wideo domofon - dziękujemy za wybór naszego produktu. Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze,  
nie mniej, przed rozpoczęciem użytkowania proszę dokładnie przeczytad niniejszy podręcznik, aby w pełni zrozumied 
zasady jego użytkowania, a także poznad wszystkie funkcje. Niniejszy produkt oferuje m.in. podgląd, interkom, realizację 
zdjęd, a także funkcję "nocnego widzenia", by zapewnid kompleksowo bezpieczeostwo w twoim domu. 
Producent oraz Importer zastrzegają sobie prawo do zmian niniejszej instrukcji obsługi bez uprzedniego zawiadomienia. 
Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytad poniższe uwagi, aby zapewnid bezpieczne i prawidłowe działanie 
naszego produktu. 
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Ostrzeżenia i Uwagi 

1. Uwagi   

 Nie należy umieszczad urządzenia na nierównej lub niestabilnej powierzchni / płaszczyźnie w celu zapobieganiu awarii 
lub uszkodzenia w wyniku upadku. 

 Z urządzeniem należy stosowad tylko baterie LR14 (C) 1,5V (jednostka zewnętrzna) oraz akumulatory Ni-MH LR3 (AAA) 
1,2 V. 

 Tylko załączona ładowarka może byd używana z tym urządzeniem; stosowanie innych ładowarek może prowadzid do 
wycieku, przegrzania, rozerwania i pożaru akumulatorów. 

 Nie należy rzucad, uderzad, wstrząsad lub wykonywad gwałtownych ruchów urządzeniem, celem zapobiegania awarii. 

 Nie umieszczaj urządzenia, baterii, ładowarki w pobliżu źródła ognia, źródła ciepła, w kuchence mikrofalowej lub  
w urządzeniach wysokociśnieniowych, w przeciwnym wypadku może dojśd do uszkodzenia urządzenia. 

 Nie należy używad tego produktu w miejscach z materiałami, cieczami i gazami palnym i wybuchowymi - może 
wystąpid ryzyko zapłonu / wybuchu. 

 Nie należy umieszczad tego produktu w miejscu o wysokiej temperaturze, wysokiej wilgotności lub dużym zapyleniu - 
praca w takim środowisku może spowodowad uszkodzenie urządzenia. 

2. Uwagi przy użytkowaniu urządzenia 

 Chroo wyświetlacz LCD - wyświetlacza LCD nie należy naciskad, narażad na uderzenia - istnieje ryzyko uszkodzenia 
wyświetlacza, co może doprowadzid do wydostania się cieczy. Jeżeli ciecz z wyświetlacza dostanie się do oczu - 
natychmiast przemyj oczy zimną wodą i skontaktuj się z lekarzem. 

 Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia - istnieje ryzyko uszkodzenia układu elektronicznego - urządzenie zasilane 
jest baterią, która przy uszkodzeniu może rozgrzad się do wysokiej temperatury i rozszczelnid się - istnieje ryzyko 
poparzenia. 

 Do obsługi używaj wyłącznie rąk - nie naciskaj przycisków za pomocą ostrych narzędzi, długopisu / ołówka i innych 
przedmiotów o ostrych krawędziach - istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia. 

 Nie odkładaj ani nie przechowuj urządzenia w pobliżu drobnych elementów metalowych (takich jak śrubki, opiłki, 
etc.) - głośnik wbudowany w urządzenie ma właściwości magnetyczne i może przyciągnąd takie elementy, co może 
doprowadzid do obrażeo ciała użytkownika bądź uszkodzenia głośnika. 

 Nie należy kierowad obiektywu urządzenia na silne źródła światła (takie jak np. słooce) - może to doprowadzid  
do uszkodzenia matrycy obrazowej urządzenia. 

 Nie należy naciskad elementów urządzenia z dużą siłą - może to uszkodzid urządzenie i spowodowad obrażenia ciała. 

3. Uwagi przy użytkowaniu ładowarki 

 Urządzenie można ładowad z załączonej do zestawu ładowarki. 

 Ładowarka przystosowana jest do zasilania napięciem 100 ~ 240V prądu zmiennego, stosowanie innego napięcia może 
spowodowad uszkodzenie urządzenia, przegrzanie, pożar.  

 Zabronione jest doprowadzanie ładowarki do zwarcia - w takim przypadku może dojśd do porażenia prądem 
elektrycznym, pożaru i / lub uszkodzenia urządzenia. 

 Zabronione jest używanie uszkodzonej ładowarki lub ładowarki z uszkodzonym przewodem elektrycznym - w takim 
przypadku może dojśd do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i / lub uszkodzenia urządzenia. 

 Zabronione jest użytkowanie ładowarki w środowisku wilgotnym bądź w kontakcie z wodą, takich jak łazienki,  
w takim przypadku może dojśd do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i / lub uszkodzenia urządzenia. 

 Nie używaj w pobliżu ładowarki naczyo z napojami bądź innymi płynami. 

 Jeśli jednak ładowarka miała kontakt z wodą lub innymi płynami, natychmiast należy odłączyd zasilanie, aby nie 
dopuścid do przegrzania, pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia ładowarki. 

 Nie dotykad ładowarki, przewodu elektrycznego oraz gniazdka sieciowego mokrymi rękoma - ryzyko porażenia 
prądem elektrycznym. 

 Nie umieszczaj przedmiotów na przewodzie elektrycznym, nie zasłaniaj ładowarki innymi przedmiotami - w takim 
przypadku może dojśd do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i / lub uszkodzenia urządzenia. 

 Wyjmując przewód elektryczny / ładowarkę z gniazdka trzymaj za wtyczkę / obudowę ładowarki. Zabrania się ciągnąd 
za przewód elektryczny. 

 Utrzymuj ładowarkę w czystości, zakurzona może również prowadzid do uszkodzeo. 

 Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji, wpierw należy wyjąd wtyczkę ładowarki z gniazdka sieciowego. 
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4. Eksploatacja i konserwacja. 

 Urządzenie należy przechowywad i użytkowad w warunkach suchych, bez narażania na wilgod, opady atmosferyczne, 
kontakt z cieczami, etc.  

 Nie przechowuj i nie używaj urządzenia w miejscach narażonych na oddziaływanie wysokich temperatur  
(np. urządzenia kuchenne, miejsca nasłonecznione, etc.). Wysoka temperatura może skrócid żywotnośd urządzeo 
elektronicznych, doprowadzid do uszkodzeo baterii i spowodowad deformację lub nadtopienia części / komponentów 
wykonanych z tworzyw sztucznych. 

 Jeżeli urządzenie jest mokre na skutek kontaktu z wodą (np. przez pomyłkę), urządzenie należy niezwłocznie wyłączyd, 
wyjąd z uchwytu, wyjąd baterię i suszyd przez 24 godziny przed ponownym uruchomieniem. 

 Nie przechowuj i nie używaj urządzenia w warunkach, w których występują niskie temperatury. W przypadku,  
gdy urządzenie było narażone na oddziaływanie niskich temperatur (np. w trakcie przenoszenia czy transportu), 
urządzenia nie należy uruchamiad, należy je odłożyd do uzyskania temperatury otoczenia. W przeciwnym wypadku 
może dojśd do uszkodzenia obwodów elektrycznych na skutek kondensacji wilgoci. 

 Nie należy próbowad demontowania urządzenia. Niewłaściwe obchodzenie się z urządzenie przez niewykwalifikowany 
personel może spowodowad uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji.  

 Nie należy urządzeniem rzucad, wstrząsad, narażad na wibrację. Jest to produkt, elektroniczny, tego typu gwałtowne 
ruchy mogą doprowadzid do uszkodzenia układów elektronicznych wewnątrz urządzenia. 

 Do czyszczenia używaj czystej i suchej ściereczki. Zachowaj szczególną ostrożnośd podczas czyszczenia obiektywu, 
lampy na podczerwieo i czujnika światła.  

UWAGA: niewłaściwa obsługa urządzenia, niezgodnie z niniejszą instrukcją, może powodowad utratę gwarancji !!! 

 

 Informacje o produkcie - Model: WDVD 3684   

1. Charakterystyka i zastosowanie: 

 Modny wygląd – urządzenie zostało zaprojektowane z uwzględnieniem europejskich wymogów, łącząc  
w pełni nowoczesny design nadający się do domów i miejsc o różnych stylach dekoracyjnych. Wyśmienite połączenie 
nauki i technologii z niebanalnym wyglądem. 

 Ukryta antena - konstrukcyjnie antena wbudowana w urządzenie, skutecznie ochrona przed uszkodzeniem. 
Możliwośd zastosowania dodatkowej anteny zewnętrznej (jednostka zewnętrzna) lub wysunięcie anteny (jednostka 
wewnętrzna). 

 Wyjątkowo duży zasięg widzenia - ekran z bardzo szerokim kątem widzenia. 

 Kolorowy monitor LCD wysokiej rozdzielczości - 2,4 calowy ekran LCD zapewniający dobrą jakośd obrazu. Dzieci lub 
osoby starsze, niezależnie od ich wzrostu i problemów ze wzrokiem, mogą wszystko obserwowad jasno  
i wyraźnie. 

 Kamera cyfrowa o rozdzielczości 320x240 pikseli z funkcją aparatu cyfrowego, daje wyraźny obraz koncentrując się na 
jasnym i wyraźnym przekazywaniu obrazu. 

 Wysoka prędkośd transmisji bezprzewodowej - prędkośd transmisji obrazu na poziomie 25fps zapewnia obraz jasny, 
czytelny i płynny. 

 Funkcja LED Night-Vision - w warunkach niedostatecznego oświetlenia zewnętrznego, urządzenie automatycznie 
włącza układ 6 diod LED, umożliwiający użytkownikowi wewnątrz pomieszczenia obserwację obrazu na monitorze. 

 Funkcja interkomu - dwukierunkowa komunikacja. 

 Ładowarka i urządzenie współgrają - nie musisz się martwid, że praca urządzenia będzie miała wpływ na wyczerpanie 
baterii. 

 Automatyczne nadpisywanie danych w pamięci - nie należy się martwid, brakiem możliwości nagrywania w czasie 
rzeczywistym, ze względu na brak miejsca w pamięci urządzenia. 

 Rozszerzone funkcje - obsługa do czterech jednostek zewnętrznych z kamerą. 

 Transmisja na dużą odległośd - odległośd komunikacji może osiągnąd do 100 metrów na otwartej przestrzeni i do  
ok. 30-60 metrów wewnątrz pomieszczeo (w zależności od uwarunkowao zewnętrznych). 

 Zakres częstotliwości - dla technologii 2.4G cyfrowy zakres częstotliwości dostępu publicznego: 2.400 ~ 2.4835 GHz 

Bezprzewodowy 
wideo domofon 
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2. Parametry pracy: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p. Specyfikacja: Parametry techniczne: 

Jednostka 
zewnętrzna 

Zakres częstotliwości transmisji 2.4000 – 2.4835 GHz 

Transmisja danych 2.0 Mbps 

Moc transmisji 19 dBm (TYP) 

Typ modulacji GFSK/FSK 

Typ czujnika obrazu 1/4 cala,  przetwornik CMOS (kolorowy) 

Efektywna liczba pikseli H: 320, V:240 

Przetwarzanie Obrazu JPEG 

Rozdzielczośd obrazu H: 320, V:240  

Transfer danych 25 fps 

Balans bieli Auto 

Obiektyw 4,9 mm / F 2.8 

Kąt widzenia 50° kąt (przekątna) 

Min jasnośd 1 LUX (bez podświetlenia LED) 

Podświetlenie zewnętrzne 6 białych diod LED 

Zasilanie bateryjne Baterie: 2 x LR14 (C) 1,5V 

Zasilanie zewnętrzne Zasilanie zewnętrzne: 9~12 V DC (w zestawie brak zasilacza) 

Pobór mocy 400mA (+12 V DC – zasilanie zewnętrzne)  
500mA (zasilanie bateryjne) 

Wymiary 185*68*50 mm 

Waga 166 g 

Temperatura pracy: -30℃ - +40℃ 

Wilgotnośd pracy 0% - 85% 

Poziom ochrony IP 

Montaż  Naścienny 

Materiał  Tworzywa sztuczne i metal. 

Jednostka 
wewnętrzna  
z monitorem 

Zakres częstotliwości transmisji 2.4000 – 2.4835 GHz 

Transmisja danych 2.0 Mbps 

Moc transmisji 19 dBm (TYP) 

Typ modulacji GFSK/FSK 

Czułośd odbioru - 90 dBm 

Typ ekranu  Kolorowy monitor LCD 2.4" 

Display resolution 320*240 

Zasilanie bateryjne Typ akumulatorów: 3 x LR3 (AAA) Ni-MH 1,2V, 800 mAh 

Zasilanie zewnętrzne 7,5 V DC (w zestawie - zasilacz) 

Pobór mocy 450mA  

Wymiary 165*50*27 mm 

Waga 110 g 

Temperatura pracy: 0℃ - +40℃ 

Wilgotnośd pracy 0% - 85% 

Lokalizacja Stołowy 

Transfer danych 25fps 

Zasięg 
ok. 100m w otwartej przestrzeni 
ok. 30-60m wewnątrz pomieszczeo (w zależności od lokalnych 
uwarunkowao i zakłóceo) 
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Zawartośd zestawu 
Po rozpakowaniu produktu należy upewnid się, że wszystkie elementy pokazane poniżej są dostępne. 
Jeśli któregokolwiek z elementów brakuje, należy niezwłocznie skontaktowad się z dealerem. 
Akcesoria opcjonalne dostępne są na zamówienie. 
 

Zasilacz
 (7.5V, 300mA)

3  AAA Ni-MHx
akumulatory
(opcjonalnie)

Zabezpieczenie
złącza jednostki

zewnętrznej

Obudowa
przeciwdeszczowa

Instrukcja
obsługi

Śruby

Jednostka
wewnętrzna

Stojak 
ładowarka

Jednostka
zewnętrzna

 Antena
zewnę trzna

( )opcjonalnie

CL- 36 84

Wir ele ss Di gita l

Vide o Do or be ll

U SER ?S MAN UAL
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Opis produktu  

Jednostka zewnętrzna 
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Przyciski: 
 
A. Przyciski jednostki wewnętrznej - monitora  (6 przycisków): 

1. Góra , Dół , Prawy , Lewy  - przycisk nawigacyjny, wielokierunkowy, do wyboru poszczególnych opcji 

2. Lewy  przycisk nawigacyjny – do wyboru opcji wyświetlanych na ekranie 

3. Prawy  przycisk nawigacyjny – do wyboru opcji wyświetlanych na ekranie 

4. - przycisk akceptacji połączenia 

5. - przycisk zakooczenia połączenia / włączenia – wyłączenia urządzenia 

6. - przycisk zwolnienia zamka elektromagnetycznego (jeśli zainstalowany) 
 
B. Przyciski jednostki zewnętrznej - kamery 
Przycisk “Call button” – dzwonka (częśd przednia) – uruchomienie sygnału dźwiękowego dzwonka i uruchomienie 
podglądu. 
Przycisk “Register button” – rejestracji połączenia (częśd tylna) – rejestracja (parowanie) urządzeo. 
 

Instrukcja instalacji urządzenia: 

1. Jednostka wewnętrzna 

Podłącz koocówkę zasilacza do gniazda zasilania ładowarki (od spodu, przewód należy  
przeprowadzid przez przygotowane wycięcie w obudowie, 
następnie podłącz zasilacz do standardowego gniazda elektrycznego (AC 230 V). 
 

2. Jednostka zewnętrzna 

• Wybierz odpowiednią lokalizację na zewnątrz.  
• Dopasuj osłonę przeciwdeszczową i wykonaj otwory w ścianie. 
• Zainstaluj osłonę przeciwdeszczowy, a następnie doprowadź przewody, podłącz i zamontuj na stałe jednostkę 

zewnętrzną.  
• Przy użyciu śruby, przykręd jednostkę zewnętrzną do obudowy. 

 
Jednostka zewnętrzna powinna byd zainstalowana na wysokości 1,4 ~ 1,7 metra nad poziomem podłogi. 
Kamera powinna zostad ustawiona w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z silnym źródłem światła (np. światła 
słonecznego). 

 
 
 

 
 
 

Do gniazdka 230 V AC
 

Wyrównać

1 2 3 4
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3.  Położenie jednostki wewnętrznej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Antena jednostki wewnętrznej  

W przypadku gorszej jakości połączenia, przesuo przełącznik blokady anteny  
antena odbiornika wysunie się, dzięki czemu możliwa będzie lepsza jakośd  
sygnału i połączenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi podczas instalacji 
 
 
 
 
 
 

 

1. Zewnętrzny czujnik światła nie powinien byd zakryty lub zasłonięty przez inne obiekty.  
2. Nie należy narażad kamery na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych. 
3. Podłączenia należy wykonad starannie, w przeciwnym razie urządzenie może nie 

funkcjonowad poprawnie. 
4. Połączenie elementów przewodem elastycznym wykonad należy starannie, bez użycia 

siły, w celu uniknięcia uszkodzenia przewodu elastycznego i złączy. 

 
 

N ie n ależy u mi eszczać 

u rządzenia w p obl iżu inn ego 
u rządzenia e lek tryczneg o

tak ie go jak t ele wi zor, 
kom puter o sob is ty lu b inny 

tel efon bezpr zew odo wy.

L oka lizac ja od bior nika
w m i arę m oż liw ości

w yso ko i w c entral nym mi ejscu
b ez pr ze szkód, t ak ich jak śc i any,
kuchenka m ik rofal owa i W IF I.
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Schemat połączeo elektrycznych 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: 
Dostępne są dwie opcje zasilania jednostki zewnętrznej: 

• baterie LR14 (C)  
• zasilanie z zasilacza prądu stałego (9-12 V DC)  

NIE NALEŻY UŻYWAD JEDNOCZEŚNIE OBYDWÓCH TYPÓW ZASILANIA !!! 
MOŻE TO DOPROWADZID DO USZKODZENIA URZĄDZENIA. 
Niektórych funkcje urządzenia będą dostępne wyłącznie przy zasilaniu z zasilacza (np. monitoring, podświetlenie 
przycisku wywołania i odblokowania). 

9

Jednostka 
zewnętrzna

+
9

1
2
V

～

Max prąd 1 A

Zasilanie
prąd stały DC

+9 12V～

+
9

1
2

V
～

Zasilanie
prąd stały DC

+9 12V～

Max prąd 1 A

Pod łączenie d la normalnie otwartego zamka

Pod łączenie d la normalnie zamkniętego zamka

Zamek
elektromagnetyczny

Jednostka 
zewnętrzna

Zamek
elektromagnetyczny

Zasilanie
prąd stały DC

Zasilanie
prąd stały DC
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Instalacja baterii (jednostka wewnętrzna) 
 
 
 
 
Należy używad akumulatorów Ni-MH 
(Rozmiar AAA, 1.2V, 800mAh). 
Włóż baterie przed użyciem słuchawki wewnętrznej. 
Włóż nowe baterie zgodnie z oznaczeniami, odpowiedniej polaryzacji (+, -). 
Aby założyd pokrywę baterii, przesuo ją, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. 
 
Uwagi: 
Odwrócenie polaryzacji może uszkodzid układ elektroniczny słuchawki. 
Jeżeli po naładowaniu akumulatory nie pracują bądź pracują bardzo krótko – akumulatory należy wymienid, 
Podczas wymiany baterii, należy zawsze używad akumulatorów Ni-MH wysokiej jakości. 
Nigdy nie należy używad innych typów akumulatorów lub baterii konwencjonalnych / alkalicznych. 
 

Instalacja baterii (jednostka zewnętrzna) 
Należy zainstalowad dwie baterie rozmiaru LR14 (C) w komorze baterii 
Następnie należy zamontowad pokrywę komory baterii i przykręcid za pomocą 4 śrub (w zestawie) 
 

 

 

 

 

 
 
 
BATERIE NIE SĄ ZAŁĄCZONE DO ZESTAWU URZĄDZENIA. 

 

 

Ładowanie słuchawki (jednostki zewnętrznej) 
 
Ważna uwaga:  
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia, zainstalowane w słuchawce akumulatory Ni-MH należy całkowicie 
naładowad przez około 15 godzin. Aby naładowad akumulatory słuchawkę należy umieścid w ładowarce. 
Operację należy powtarzad co 4-6 miesięcy celem wydłużenia żywotności akumulatorów Ni-MH. 
Operację należy powtarzad każdorazowo po wymianie akumulatorów Ni-MH na nowe. 
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Podstawowe funkcje: 
 

1. Włączanie i wyłączanie urządzenia 

Aby włączyd słuchawkę jednostki wewnętrznej, należy nacisnąd i przytrzymad przycisk . 

Aby wyłączyd słuchawkę jednostki wewnętrznej, należy nacisnąd i przytrzymad przycisk . 
 

2. Uruchomienie przycisku dzwonka (na jednostce zewnętrznej) 

W trybie gotowości urządzenia (urządzenie włączone), użycie przycisku dzwonka na jednostce zewnętrznej powoduje 
uruchomienie dzwonka oraz wyświetlenie obrazu na monitorze. 

• Jeżeli użytkownik nie chce nawiązad połączenia z gościem, należy użyd przycisku do anulowania połączenia i 
wyłączenia dźwięku dzwonka oraz wyświetlania obrazu.  

• Jeżeli użytkownik chce nawiązad połączenie z gościem, należy użyd przycisku , jednostka wewnętrzna wyłączy 
dźwięk dzwonka, zostanie nawiązane połączenie i użytkownik może rozmawiad z gościem, korzystając również z 
podglądu na monitorze. 

• Użycie przycisku  zakooczy połączenie i rozmowę. 
 
Uwagi: 
Połączenie może trwad max do 2 minut. Po 2 minutach połączenie zostanie rozłączone automatycznie. 
Monitorowanie może trwad max do 5 minut. Po 5 minutach monitoring zostanie rozłączony automatycznie. 
 

3. Czujnik światła 

Na frontowej części jednostki zewnętrznej zlokalizowany jest czujnik światła. 
W warunkach niedostatecznego oświetlenia uruchomiona zostanie funkcja nocnego widzenia. 
 

4.  Nocne widzenie 

Funkcja "Nocnego Widzenia" umożliwia podgląd nawet w środowisku o bardzo słabej widoczności. W przypadku zbyt 
niskiego natężenia oświetlenia zewnętrznego urządzenie automatycznie włączy diody LED aby umożliwid podgląd na 
zewnątrz oraz wykonad zdjęcie obiektów lub osób w odległości do 1,5 metra od zewnętrznej kamery (najlepsza jakośd 
uzyskiwana jest w odległości ok. 0,8 metra od zewnętrznej kamery). 
Uwaga: obiektyw oraz lampy podczerwieni należy utrzymywad w czystości. 

 

5. Odblokowanie zamka elektromagnetycznego  

Podczas nawiązanego połączenia użycie przycisku  spowoduje odblokowanie zamka elektromagnetycznego. 
Funkcja dostępna wyłącznie, jeżeli zamek elektromagnetyczny został zainstalowany. 
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6. Dopasowanie urządzeo 

Po pierwsze, należy nacisnąd przycisk dzwonka na jednostce zewnętrznej, a następnie nacisnąd i przytrzymad przycisk 
dopasowania (umieszczony w tylnej części jednostki zewnętrznej) aż dioda zacznie błyskad. 

Po drugie, należy wybrad przyciskiem z Menu wyświetlanego na ekranie jednostki wewnętrznej, a następnie wybrad 
pozycję Register (Rejestracja / dopasowanie). 
 
Gdy zostanie wygenerowany pojedynczy sygnał dźwiękowy, jednostka zewnętrzna została dopasowana prawidłowo do 
jednostki wewnętrznej.  
 
Gdy zostanie wygenerowany podwójny sygnał dźwiękowy, dopasowanie nie powiodło się. W takim przypadku należy 
wyłączyd urządzenie, zdemontowad baterię z jednostki zewnętrznej (jeśli zainstalowane) / odłączyd zasilanie.  
Następnie należy włączyd jednostkę wewnętrzną, zainstalowad ponownie baterie do jednostki zewnętrznej / podłączyd 
zasilanie i ponownie wykonad czynności dopasowania urządzeo. 
 
 
 

Przyci sk

dopasowania

u rządzeoPrzycisk

dzwonka

 

http://www.elmic.pl/
mailto:elmic@elmic.pl


 

Strona 14 z 20 rev. 1.0.1 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI: ELMIC WDVD 3684 
  

BEZPRZEWODOWY WIDEO DOMOFON   

 

www.elmic.pl, elmic@elmic.pl  

Jednostka wewnętrzna z monitorem może współpracowad maksymalnie z 4 jednostkami zewnętrznymi z kamerą. 
1.W przypadku, gdy dopasowana została jedna jednostka zewnętrzna na monitorze wyświetlony zostanie komunikat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. W przypadku, gdy dopasowane została cztery jednostki zewnętrzne na monitorze wyświetlony zostanie komunikat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Funkcja monitoringu 

W zależności od konfiguracji urządzenia dostępne może byd od 1 do 4 jednostek zewnętrznych z kamerą, co umożliwia 
funkcję monitoringu w różnych miejscach posesji. 

• W trybie gotowości, użyj przycisku poniżej komunikatu Mon. 
• W zależności od liczby dopasowanych jednostek zewnętrznych na monitorze zostanie wyświetlona odpowiednia ilośd 

dostępnych jednostek zewnętrznych z kamerą. 

• Jeżeli dostępnych jednostek zewnętrznych jest 2 lub więcej, należy użyd przycisków Góra  lub Dół  celem 

wybrania właściwej jednostki zewnętrznej, a następnie należy użyd przycisku  poniżej komunikatu Select.   
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Opis Menu  

1. Date & Time – ustawienia daty i czasu 

 Użyj przycisku  poniżej komunikatu Menu aby wyświetlid główne elementy menu. 

 Użyj przycisku Góra  lub Dół  do wyboru , następnie użyj przycisku   poniżej komunikatu Select. 

 Celem ustawienia czasu użyj przycisku Lewy  lub Prawy  do wyboru Hour (godziny) lub Minute (minuty), 

następnie użyj przycisku Góra  lub Dół  dla wybrania właściwej wartości. 

 Celem ustawienia daty użyj przycisku Lewy  lub Prawy  do wyboru Year (rok), Month (miesiąc) lub Date 

(dzieo), następnie użyj przycisku Góra  lub Dół  dla wybrania właściwej wartości. 

 Użyj przycisku  poniżej komunikatu Back (powrót) jeśli chcesz wrócid do głównego menu. 
 
Uwagi: W urządzeniu ustawiony został format wyświetlania czasu - 24-godzinny oraz daty RR-MM-DD. 
Celem zapisywania prawidłowych danych na zdjęciach o dacie i godzinie – przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia 
należy ustawid datę i czas w urządzeniu. 
Podczas wymiany baterii, należy ustawid godzinę i datę ponownie. 

2. Volume – ustawienie poziomu natężenia dźwięku 

Funkcja ta pozwala na regulację głośności (9 poziomów) podczas rozmowy. 

 Użyj przycisku  poniżej komunikatu Menu aby wyświetlid główne elementy menu. 

 Użyj przycisku Góra  lub Dół  do wyboru ， następnie użyj przycisku  poniżej komunikatu Select. 

 Użyj przycisku Lewy  lub Prawy  dla wybrania właściwego poziomu dźwięku. Za każdym razem użycie 

przycisku Lewy  lub Prawy , umożliwia kolejną zmiany poziomu dźwięku. 

 Użyj przycisku  poniżej komunikatu Back aby zapisad ustawienia i powrócid do poprzedniego menu. 
 

Uwaga: Można również użyd przycisków Lewy  lub Prawy  do regulacji poziomu dźwięku również w trybie gotowości. 

3. Brightness – ustawienie poziomu jasności ekranu 

Funkcja ta pozwala na regulację jasności (9 poziomów) wyświetlanego obrazu na monitorze. 

 Użyj przycisku  poniżej komunikatu Menu aby wyświetlid główne elementy menu. 

 Użyj przycisku Góra  lub Dół  do wyboru następnie użyj przycisku  poniżej komunikatu Select. 

 Użyj przycisku Lewy  lub Prawy  dla wybrania odpowiedniego poziomu jasności ekranu.  Za każdym razem 

użycie przycisku Lewy  lub Prawy , umożliwia kolejną zmiany poziomu jasności ekranu. 

 Użyj przycisku  poniżej komunikatu Back aby zapisad ustawienia i powrócid do poprzedniego menu. 
 

Uwaga:    Można również użyd przycisków Góra  lub Dół  . 

4. Key Tone – ustawienia dźwięku przycisków 

Dostępne są dwa tryby pracy przycisków – każdorazowe potwierdzenie użycia przycisku dźwiękiem lub cichy tryb pracy 
(dźwięki użycia przycisków wyłączone). 
W niektórych przypadkach nieprawidłowe użycie przycisku może byd potwierdzone dźwiękiem ostrzegawczym (niezależnie 
od ustawieo trybu pracy). 

• Użyj przycisku  poniżej komunikatu Menu aby wyświetlid główne elementy menu. 

• Użyj przycisku Góra  lub Dół  do wyboru , następnie użyj przycisku  poniżej komunikatu Select. 

• Użyj przycisku Góra  lub Dół  do wyboru pozycji On (włączony dźwięk przycisków) lub Off (wyłączony 
dźwięk przycisków).  

• Użyj przycisku  poniżej komunikatu Select aby zapisad ustawienia i powrócid do poprzedniego menu. 
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5. Snap Setting – ustawienia trybu realizacji zdjęd 

Funkcja ta pozwala na ustawienie automatycznej realizacji zdjęd 
Jeżeli została wybrana opcja Auto Snap On, urządzenie automatycznie realizuje zdjęcia w trakcie rozmowy lub 
monitoringu. Funkcja Snap Shot rejestruje w pamięci wewnętrznej urządzenia do 50 zdjęd, każdej osoby, która użyje 
przycisku dzwonka, niezależnie od tego, czy użytkownik jest w domu. 

• Użyj przycisku poniżej komunikatu Menu aby wyświetlid główne elementy menu. 

• Użyj przycisku Góra  lub Dół  do wyboru  , następnie użyj przycisku  poniżej komunikatu Select. 

• Użyj przycisku Góra  lub Dół  do wyboru On (funkcja Auto Snap włączona) lub Off (funkcja Auto Snap 
wyłączona). 

• Użyj przycisku  poniżej komunikatu Select aby zapisad ustawienia i powrócid do poprzedniego menu. 
 
Uwaga: W każdej chwili można również wykonao zdjęcie ręcznie (używając przycisku zdjęcia). 
W trybie połączenia, urządzenie może wykonad dodatkowe zdjęcie gościa, jeśli zostanie użyty przycisk zdjęcia, następnie 
zdjęcie zostanie zapisane w pamięci urządzenia. 
W trybie monitoringu, urządzenie może wykonad dodatkowe zdjęcie otoczenia, jeśli zostanie użyty przycisk zdjęcia, 
następnie zdjęcie zostanie zapisane w pamięci urządzenia. 
W pamięci urządzenia może zostad przechowywanych do 50 zdjęd. W przypadku wykorzystania całej pamięci urządzenia, 
podczas zapisu kolejnego zdjęcia, najstarsze zdjęcie w pamięci urządzenia zostanie usunięte automatycznie.  

6. Snap Show – wyświetlanie zdjęd zapisanych w pamięci urządzenia 

Wykonane zdjęcie można pozostawid w pamięci urządzenia lub je skasowad. 

 Użyj przycisku  poniżej komunikatu Menu aby wyświetlid główne elementy menu. 

 Użyj przycisku Góra  lub Dół  do wyboru  , następnie użyj przycisku  poniżej komunikatu Select. 

 Użyj przycisku Lewy  lub Prawy  do przeglądania kolejnych zdjęd zapisanych w pamięci urządzenia. 

 Jeżeli chcesz usunąd zdjęcie należy użyd przycisku Lewy  lub Prawy  do wyboru właściwego zdjęcia,  

a następnie Delete (skasuj). Użyj przycisku poniżej komunikatu Del. Na monitorze wyświetlony zostanie 

komunikat: Delete? (skasowad?), Użyj przycisku  poniżej komunikatu Yes dla potwierdzenia. Po usunięciu 
zdjęcia i wygenerowaniu dźwięku, na ekranie wyświetlone zostanie kolejne zdjęcie. 

 Użyj przycisku poniżej komunikatu Back aby powrócid do poprzedniego menu. 

7. Default Setting – powrót do ustawieo fabrycznych urządzenia. 

Funkcja umożliwia powrót urządzenia do ustawieo fabrycznych. 

 Użyj przycisku  poniżej komunikatu Menu aby wyświetlid główne elementy menu. 

 Użyj przycisku Góra  lub Dół  do wyboru  , następnie użyj przycisku poniżej komunikatu Select. 

 Użyj przycisku Góra  lub Dół  do wyboru YES (przywrócenie ustawieo fabrycznych) lub NO (rezygnacja  
z przywrócenia ustawieo fabrycznych) 

 Użyj przycisku  poniżej komunikatu Select aby zapisad ustawienia i powrócid do poprzedniego menu. 
 
Rezultat: Po zresetowaniu, jednostka wewnętrzna z monitorem powróci do trybu gotowości. 
Uwaga:  Po zresetowaniu, jednostka wewnętrzna z monitorem przywrócona zostanie do ustawieo fabrycznych, należy 
ponownie wykonad wszystkie ustawienia użytkownika. 
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Ustawienia techniczne: 
 

1. Usuwanie dopasowania urządzeo 

Użyj i przytrzymaj przycisk  oraz poniżej komunikatu Menu w tym samym czasie, przez około 5 sekund w trybie 
gotowości. Zostanie usunięte dopasowanie urządzeo, a następnie na ekranie monitora wyświetlony zostanie komunikat: 
REGISTRATION CLEARED ! (dopasowanie usunięte) 
  

2. Zmiana czasu odblokowywania zamka elektromagnetycznego 

 Użyj i przytrzymaj przycisk oraz  w tym samym czasie, przez około 5 sekund w trybie gotowości. 
Urządzenie przejdzie do trybu ustawienia czasu odblokowywania zamka elektromagnetycznego, wyświetlając 
komunikat: UNLOCK TIME 1# 5s  (czas odblokowania 1 monitora – 5 s) 

 Użyj przycisku Lewy  lub Prawy  do wyboru jednostki zewnętrznej (jeśli zainstalowano więcej niż 1). 

 Użyj przycisku Góra  lub Dół  dla wybrania czasu odblokowania zamka elektromagnetycznego (dostępne 

wartości od 1 do 25 sekund), następnie użyj prawego przycisku nawigacyjnego dla potwierdzenia, na 
monitorze zostanie wyświetlony komunikat SAVE OK. (zapisano poprawnie). 

 Po upływie 5 sekund urządzenie wyłączy się automatycznie. 

 

Bateria i ładowanie 
Dla sprawności baterii, proszę całkowicie naładowad nową baterię. 
Baterii jednostki zewnętrznej (LR14 – C) nie wolno ładowad !!! Każdorazowo należy je wymienid na nowe. 
 
Jednostkę wewnętrzną można ładowad przy pomocy ładowarki stołowej. 
Baterię ładowad można podczas pracy urządzenia. Jeśli bateria będzie w pełni naładowana, ładowarka wyłączy się 
automatycznie. 
Urządzenie wykorzystuje wysokiej jakości akumulatory Ni-MH, wielokrotnego ładowania. Typ baterii: LR03 – AAA. 
Nie stosowad innych typów i rodzajów baterii. 
Akumulatory jednostki wewnętrznej należy ładowad wyłącznie przy użyciu ładowarki znajdującej się w zestawie. 
 
Uwaga: gdy poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski, niektóre funkcje urządzenia (np. realizacja zdjęd, nagrao 
wideo, korzystanie z pamięci) mogą byd niedostępne. 
 
 

Informacja 
Wszystkie prawa zastrzeżone. 
Autor instrukcji      XIAMEN HONLLY ELECTRONIC TECHNOLOGY CO. LTD 
Korekty i tłumaczenie na język polski  ELMIC / PHU FENIKS POLAND 

http://www.elmic.pl/
mailto:elmic@elmic.pl


 

Strona 18 z 20 rev. 1.0.1 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI: ELMIC WDVD 3684 
  

BEZPRZEWODOWY WIDEO DOMOFON   

 

www.elmic.pl, elmic@elmic.pl  

Problemy i rozwiązania 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
UWAGA: 
Przed rozpoczęciem użytkowania domofonu bezprzewodowego należy sprawdzid, czy lokalne uwarunkowania umożliwią 
prawidłową pracę urządzenia. Urządzenie bezprzewodowe korzysta z radiowej transmisji danych. Ze względu na charakter 
propagacji fal radiowych oraz ich tłumiennośd, a także ze względu na ograniczoną moc nadajnika urządzenie jest podatne 
na szereg zakłóceo elektromagnetycznych oraz tłumienie sygnału w niekorzystnych warunkach. 
Nie jest to spowodowane wadliwą konstrukcją urządzenia. 

Problem Przyczyny Możliwe rozwiązania 

Urządzenie nie może się 
uruchomid 

Nie nacisnąłeś włącznika Naciśnij włącznik 

Akumulatory nie zostały zainstalowane Zainstaluj akumulatory 

Akumulatory zostały nieprawidłowo zainstalowane  Zainstaluj akumulatory prawidłowo 

Niski poziom naładowania akumulatorów Naładuj akumulatory 

Brak połączenia z zasilaniem zewnętrznym, gdy 
akumulatory zostały rozładowane 

Podłącz zasilacz do ładowarki stacjonarnej 

Ładowarka nie ładuje 
akumulatorów 

Połączenie między urządzeniem a ładowarką jest 
nieprawidłowo 

Podłącz prawidłowo 

Ładowarka 110V-240V nie ma zasilania Podłącz wtyczkę ładowarki do gniazdka 
sieciowego 

Dzwonek nie funkcjonuje 

Podłączenie przewodu zasilającego jest 
nieprawidłowe 

Sprawdź połączenie, ewentualnie podłącz 
prawidłowo  

Odległośd między jednostką zewnętrzną a 
monitorem jest zbyt duża 

Zmniejsz odległośd 

Jednostka zewnętrzna 
nie może się połączyd z 
jednostką wewnętrzną  

Urządzenia nie zostały prawidłowo dopasowane Spróbuj ponownie dopasowad jednostkę 
zewnętrzną z jednostką wewnętrzną 

Zakłócenia bądź 
migotania obrazu 

Jednostka z monitorem znajduje się zbyt blisko 
odbiornika telewizyjnego, kuchenki mikrofalowej, 
telefonu komórkowego lub innego źródła zakłóceo 
elektromagnetycznych. 

Przenieś jednostkę z monitorem w inne 
miejsce, gdzie nie występują zakłócenia 

Brak sygnału na 
monitorze wewnętrznym 

Jednostka zewnętrzna nie ma zasilania Podłącz zasilanie 

Odległośd między jednostką zewnętrzną a 
monitorem jest zbyt duża 

Zmniejsz odległośd 

Występują zakłócenia pola magnetycznego Przenieś jednostkę z monitorem w inne 
miejsce, gdzie nie występują zakłócenia 
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Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeo elektrycznych  
i elektronicznych pochodzących z gospodarstw domowych.  
 
Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich Dokumentacji  
informuje, że nie można wyrzucad niesprawnych urządzeo elektrycznych lub elektronicznych  
razem z odpadami gospodarczymi.  
 
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dn. 29 lipca 2005r określa  
zasady postępowania ze zużytym sprzętem w sposób zapewniający ochronę zdrowia  
i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.  
 
Należy zbierad zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, ponieważ zawiera składniki niebezpieczne, a niewłaściwe z nimi 
postępowanie jest szkodliwe dla środowiska.  
Głównym celem ustawy jest stworzenie systemu gospodarowania tj. zapewnienie powstania finansowania systemu 
zbierania, przetwarzania, recyklingu i odzysku wyrobów elektrycznych i elektronicznych oraz zwiększenie świadomości 
społecznej o ich szkodliwości dla środowiska naturalnego. Są to nowe obowiązki o odpowiedzialności ekologicznej  
za produkt wprowadzające zasadę „zanieczyszczający płaci”.  
 
Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega  
na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie bezpłatnie przyjęte. Prawidłowa utylizacja 
urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które 
może byd zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami i składnikami niebezpiecznymi. Nieprawidłowa 
utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach. 
W razie konieczności pozbycia się urządzeo elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktowad się z najbliższym 
punktem sprzedaży, dostawcą lub gminną jednostką organizacyjną prowadzącą działalnośd w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych bądź przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskad u władz lokalnych.  
 
Na konsumentach, czyli Użytkownikach sprzętu dla gospodarstw domowych ciąży obowiązek dostarczenia na własny koszt 
zużytego sprzętu do zbierającego zużyty sprzęt tj. gminnego punktu zbiórki lub do punktu zbiórki w punkcie sprzedaży.  
 
Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż 
sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. Warunkiem jest dostarczenie sprzętu przez 
Konsumenta do sklepu na swój koszt. 
  
Konsument może oddad jakikolwiek sprzęt tego samego rodzaju, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym, bez względu na markę.  
 
Jeśli posiadasz zużyty, niepotrzebny sprzęt: 

 Zostaw stary sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie. Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego 
przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego typu i w tej samej ilości. Warunkiem jest 
dostarczenie sprzętu do sklepu na swój koszt. 

 Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania. Informację o najbliżej lokalizacji znajdziecie Paostwo na gminnej 
stronie internetowej lub tablicy ogłoszeo urzędu gminy. 

 Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym. Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów 
technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia. 

 Oddaj zużyty sprzętu nie ruszając się z domu. Jeśli nie mają Paostwo czasu lub możliwości przewiezienia swojego 
sprzętu do punktu zbiórki, można skorzystad z usług specjalistycznych firm. 

 
Zabrania się pod karą grzywny:  

 umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami,  

 przeprowadzania demontażu lub usuwania składników niebezpiecznych ze zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego poza zakładem przetwarzania.  

 
Podstawa prawna:  
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dn. 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 180 poz. 1495) 
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