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Moda · Nauka & Technologia · Smak 
Radość z  życia － “KIVOS” 

Wielofunkcyjny bezprzewodowy wideo domofon KIVOS KDB300 pracujący w technologii 2.4G,  
z możliwością rozbudowy o kolejne urządzenia – w ten sposób powstaje wideo system urządzeń 
dostępowych. Technologie high-tech w Twoim domu - integracja wielu funkcji w jeden produkt - nasze 
urządzenie to zintegrowany wideo domofon, dzwonek do drzwi, aparat fotograficzny, rejestrator wideo, 
noktowizor i to wszystko dostępne przy użyciu niewielkiego monitora.  Wszystko w jednym.  
Automatyczna realizacja zdjęć lub nagrań wideo pozwala dowiedzieć się, kto nas odwiedził, podczas 
naszej nieobecności. Rejestruje również nieporządanych gości!!!  
Urządzenie zapewnia swoistą gwarancję Twojego bezpieczeństwa w Twoim domu. 
A wszystko bez jakichkolwiek przewodów. Jest to bardzo wygodne w instalacji i niezwykle proste w 
użyciu. Specjalnie zaprojektowane do willi, domków jednorodzinnych czy letniskowych. Dwie jednostki 
zewnętrzne mogą współpracować nawet z trzema dopasowanymi monitorami z max odległości 
wynoszącej do 150 metrów (w otwartym terenie) – to już naprawde rozbudowany system dostępu  
i monitoringu. Najnowsze technologie oszczędzania energii pozwalają na jej długotrwałą i stabilną 
pracę. Modny design sprawia, że urządzenie doskonale komponuje się z otoczeniem.  
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Wprowadzenie 
Inteligentny bezprzewodowy wideo domofon - dziękujemy za wybór naszego produktu. Urządzenie jest bardzo proste  
w obsłudze, nie mniej, przed rozpoczęciem użytkowania proszę dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik, aby w pełni 
zrozumieć zasady jego użytkowania, a także poznać wszystkie funkcje. Niniejszy produkt oferuje m.in. muzyczne dzwonki, 
realizację zdjęć i nagrań video, a także funkcję "nocnego widzenia", by zapewnić kompleksowo bezpieczeństwo w twoim 
domu. 
Producent oraz Importer zastrzegają sobie prawo do zmian niniejszej instrukcji obsługi bez uprzedniego zawiadomienia. 
Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać poniższe uwagi, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe działanie 
naszego produktu. 

Ostrzeżenia i Uwagi 

1. Uwagi   

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

• Nie należy używać zamienników baterii. Tylko załączona bateria i ładowarka może być używana z tym urządzeniem; 
stosowanie innych baterii i ładowarek może prowadzić do wycieku, przegrzania, rozerwania i pożaru akumulatora. 

• Nie należy rzucać, uderzać, wstrząsać lub wykonywać gwałtowych 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 dojść do uszkodzenia urządzenia. 

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

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

2. Uwagi przy użytkowaniu urządzenia 

• Chroń wyświetlacz LCD - wyświetlacza LCD nie należy naciskać, narażać na uderzenia - istnieje ryzyko uszkodzenia 
wyświetlacza, co może doprowadzić 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 rozgrzac się do wysokiej temperatury i rozszczelnić się - istnieje ryzyko 
poparzenia. 

• Do obsługi używaj wyłącznie rąk - nie naciskaj klawiszy 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 elemtnów metalowych (takich jak śrubki, opiłki, etc.) 
- głośnik wbudowany w urządzenie ma właściwości magnetyczne i może przyciągnąć takie elementy, co może 
doprowadzić do obrażeń ciała użytkownika bądź uszkodzenia głośnika. 

• Nie należy kierować obiektywu urządzenia na silne źródła światła (takie jak np. słońce) - może to doprowadzić  
do uszkodzenia matrycy obrazowej urządzenia. 

• Nie należy naciskać elementów urządzenia z dużą siłą - może to uszkodzić urządzenie i spowodować obrażenia ciała. 

3. Uwagi przy użytkowaniu ładowarki 

• Urządzenie można ładować z załączonej do zestawu ładowarki lub przez przewód danych USB podłączony  
do komputera. 

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

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

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

• Nie używaj w pobliżu ładowarki naczyń z napojami bądź innymi płynami. 

• Jeśli jednak ładowarka miała kontakt z wodą lub innymi płynami, natychmiast należy odłączyć zasilanie, aby nie 
dopuścić do przegrzania, pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia ładowarki. 
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• Nie dotykać 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 dojść do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i / lub uszkodzenia urządzenia. 

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

• Utrzymuj ładowarkę w czystości, zakurzona może również prowadzić do uszkodzeń. 

• Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji , wpierw należy wyjąć wtyczkę ładowarki z gniazdka sieciowego. 

4. Eksploatacja i konserwacja. 

• Urządzenie należy przechowywać i użytkować w warunkach suchych, bez narażania na wilgoć, 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 skrócić żywotność urządzeń 
elektronicznych, doprowadzić do uszkodzeń baterii i spowodować deformację lub nadtopienia części / komponentów 
wykonanych z tworzyw sztucznych. 

• Jeżeli urządzenie jest mokre na skutek kontaktu z wodą (np. przez pomyłkę), urządzenie należy niezwłocznie wyłączyć, 
wyjąć z uchwytu, wyjąć baterię i suszyć 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 uruchamiać, należy je odłożyć do uzyskania temperatury otoczenia. W przeciwnym wypadku 
może dojść do uszkodzenia obwodów elektrycznych na skutek kondensacji wilgoci. 

• Nie należy próbować demontowania urządzenia. Niewłaściwe obchodzenie się z urządzenie przez niewykwalifikowany 
personel może spowodować uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji.  

• Nie należy urządzeniem rzucać, wstrząsać, narażać na wibrację. Jest to produkt, elektroniczny, tego typu gwałtowne 
ruchy mogą doprowadzić do uszkodzenia układów elektronicznych wewnątrz urządzenia. 

• Do czyszczenia używaj czystej i suchej ściereczki. Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia obiektywu, 
lampy na podczerwień i czujnika światła.  

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

 

 Informacje o produkcie - Model: KDB300  

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. 

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

• Kolorowy monitor LCD wysokiej rozdzielczości - 3,5 calowy ekran TFT zapewniający doskonałą klarowność obrazu. 
Dzieci lub osoby starsze, niezależnie od ich wzrostu i problemów ze wzrokiem, mogą wszystko obserwować jasno  
i wyraźnie. 

• Wysokiej rozdzielczości kamera cyfrowa - o rozdzielczości 300.000 pikseli z funkcją aparatu cyfrowego, daje 
wyśmienity obraz koncentrując się na jasnym i wyraźnym przekazywaniu obrazu. 

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

• Funkcja Infrared Night-Vision - w warunkach niedostatecznego oświetlenia zewnętrznego, urządzenie automatycznie 
włącza układ podczerwieni, umożliwiający użytkownikowi wewnątrz pomieszczenia obserwację obrazu na monitorze. 

• Wielofunkcyjne podświetlenie LED - 5 różnych kolorowych efektów 

• 12 rodzajów dzwonków - użytkownicy mogą swobodnie wybierać żądane dzwonki polifoniczne  

• Sterowanie jednym przyciskiem - proste i wygodne w użyciu, bez kłopotów zobaczysz  wykonane zdjęcia zarówno  
w trybie manualnym jak i automatycznym. 

• Funkcja interkomu - do wyboru - jedno lub dwukierunkowa komunikacja. 

• Obsługa kart pamięci w standardzie TF (micro SD) o pojemności do 4 GB.  

• Bardzo długi czas oczekiwania - wysoka pojemność akumulatorów litowych w połączeniu z inteligentną technologią 
oszczędzania energii, powoduje, że w pełni naładowane baterie zapewniają do 40 dni pracy w trybie czuwania. 

Wielofunkcyjny bezprzewodowy 

wideo domofon 
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• Ładowarka i urządzenie współgrają - nie musisz się martwić, że praca urządzenia będzie miała wpływ na wyczerpanie 
baterii. 

• Automatyczne nadpisywanie danych w pamięci - nie należy się martwić, brakiem możliwości nagrywania w czasie 
rzeczywistym, ze względu na brak miejsca w pamięci urządzenia. Dane zapisywane są na karcie pamięci. 

• Przewód USB transmisja danych i ładowanie akumulatora - interfejs USB może być wykorzystywany do ładowania 
akumulatora, oraz przesyłania plików. 

• Uchwyt wielofunkcyjny - dopasowanie ładowarki. 

• Rozszerzone funkcje - obsługa dwóch jednostek zewnętrznych i trzech monitorów wewnętrznych. 

• Transmisja na dużą odległość - odległość komunikacji może osiągnąć do 150 metrów na otwartej przestrzeni. 

• Zakres częstotliwości - dla technologii 2.4G cyfrowy zakres częstotliwości dostępu publicznego: 2402 ~ 2483.5MHz 
 

2.  Parametry pracy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p. Specyfikacja: Parametry techniczne: 

Jednostka 
zewnętrzna 

Zasilanie  bateria litowa BP-6M (1100mAh） 

Zużycie energii 400 mA 

Wymiary zewnętrzne 134*74*31mm 

Waga 122 g 

Temperatura pracy  -10℃~+50℃  

Stopień ochrony IP55 

Miejsce montażu  Naścienny 

Materiał Tworzywo ABS 

Rozdzielczość kamery 300,000 px 

Kąt widzenia 120°  

Podświetlenie nocne 2 diody lub lampa IR (podczerwień) 

Czas pracy ciągłej 3 godziny 

Czas czuwania 1000 godzin 

Czas ładowania 3 godziny 

Zasilanie zewnętrzne DC5V 1A 

Jednostka 
wewnętrzna  
z monitorem 

Zasilanie  bateria litowa BP-6M (1100mAh） 

Zużycie energii 400 mA 

Wymiary zewnętrzne 126*84*20mm 

Waga 110g 

Temperatura pracy -0℃~+40℃  

Miejsce montażu Podręczny 

Typ monitora Kolorowy monitor 3.5" TFT  

Tryb pracy bezprzewodowej 2.4GHz 

Transfer danych 25fps 

Format plików zdjęciowych JPEG 

Czas pracy ciągłej 2 godziny 

Czas czuwania 300 godzin 

Czas ładowania 3 godziny 

Zasilanie zewnętrzne DC5V 1A 

Zasięg około 150m na otwartej przestrzeni 
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Opis produktu 

 
Jednostka zewnętrzna 

 

 

 

Uchwyt ścienny lub stojący dla jednostki wewnętrznej:  

 

Jednostka wewnętrzna 
 

Outdoor Unit  

– jednostka zewnętrrzna 

Indoor Unit  

– jednostka wewnętrrzna 

 

Wire Connector  

– złącze przewodowe 

Reset key  

– przycisk RESET 

Batter cover  

– pokrywa baterii 

Camera  

– kamera 

White LED  

– biała dioda LED 

Infrared lamp  

– lampa podczerwieni 

SPK (Speaker)  

– głośnik 

LED lamp  

– kontrolka pracy 

CALL  

– przycisk dzwonka 

MIC (Microphone)  

– mikrofon 

 

3,5” screen – 3,5” ekran 

Green LED  

– zielona dioda LED 

Red LED  

– czerwona dioda LED 

Up (VIDEO)  

- przycisk góra / wideo 

 Down (PHOTO)  

– przycisk  dół /  

zdjęciaodtwarzanie) 

Menu (UNLOCK)  

– przycisk menu / blokady 

Exit (MONITOR)   

– przycisk wyjście / monitor 

 

ON/OFF –wyłącznik 
TF card  

– gniazdo karty pamięci TF 

USB  

– gniazdo interfejsu USB 

OK key – przycisk OK. 
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Przyciski: 
 

A. Przyciski części wewnętrznej - monitora (6 przycisków) 

1. Przycisk OK - włączanie i wyłączanie urządzenia oraz potwierdzenie czynności. 

2. Przycisk GÓRA / WIDEO  - wybór funkcji, dopasowanie elementów, nagrania wideo w trybie intercomu lub 
monitoringu.  

3. Przycisk DÓŁ / ZDJĘCIA   - wybór funkcji, dopasowanie elementów, realizacja zdjęć w trybie intercomu lub 
monitoringu. 

4. Przycisk EXIT / MONITOR  – wyjście z menu, przejście urządzenia w stan gotowości, wybór trybu jedno 
lub dwukierunkowej transmisji. 

5. Przycisk MENU / UNLOCK  – w trybie gotowości dostęp do menu urządzenia, zwolnienie zamka 
elektromagnetycznego (jeśli zainstalowany). 

6. ON / OFF – włączanie / wyłączenie urządzenia, włączenie / wyłączenie podświetlenia zewnętrznego, 
ustawienia korekcji ekspozycji. 

 

B. Przycisk części zewnętrznej - kamery 

1. Przycisk dzwonka - użycie przycisków spowoduje uruchomienie zarówno dzwonka. 
2. Przycisk RESET - użyj przycisku, aby zresetować urządzenie (w przypadku problemów z oprogramowaniem 

urządzenia) 

Instrukcja instalacji urządzenia: 
 

  

 

 

 

 

 

Instalacja krok po kroku: 
1. Przed montażem urządzenia należy wywiercić otwór montażowy oraz użyć elementów montażowych (kołki rozporowe, 

śruby, wkręty) odpowiednich zarówno do urządzenia, jak i podłoża, na którym urządzenie będzie zamontowane.  
Przy montażu uchwytu (stanowiącego również osłonę przeciwdeszczową) jednostki zewnętrznej, śruby uszczelnić 
podkładką gumową. Uchwyt przymocować za pomocą śrub / wkrętów do podłoża. 

 

 

    
Rysunek 1      Rysunek 2            Rysunek 3  Rysunek 4 

Jednostka zewnętrzna powinna być zainstalowana na 
wysokości 1,4 ~ 1,7 metra nad poziomem podłogi. 
Kamera powinna zostać ustawiona w sposób 
uniemożliwiający bezpośredni kontakt z silnym źródłem 
światła (np. światła słonecznego). 
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2. Jeżeli przewód zasilający przechodzi przez ścianę,  doprowadzamy go do jednostki zewnętrznej przez otwót w tylnej 
ściance uchwytu. 
Jeżeli przewód zasilający prowadzony jest po ścianie, doprowadzamy go do jednostki zewnętrznej przez dolną część 
uchwytu. 
Podłącz przewód zasilający zgodnie z poniższym schematem. Otwór dla przewodu powinien mieć średnicę 16-30 mm. 

3. Zainstaluj akumulator litowy do jednostki zewnętrznej, po czym urządzenie uruchomi się automatycznie.  
4. Umieść górną część jednostki zewnętrznej w uchwycie / osłonie przeciwdeszczowej, tak jak na rysunku, naciśnij dolną 

część jednostki zewnętrznej,  upewnij się że jest trwale zamocowana i przymocuj od dołu za pomocą śruby. 

Odblokowywanie zamka elektromagnetycznego - ustawienia 
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk dzwonka, aż wskaźnik mignie jeden raz (ok 9 sekund, łącznie z dźwiękiem "biip"), 

następnie zwolnij przycisk dzwonka - czas ustawiony jest na ok 2 sekundy. 
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk dzwonka, aż wskaźnik mignie dwa razy (ok 12 sekund, łącznie z dwoma dźwiękami 

"biip"), następnie zwolnij przycisk dzwonka - czas ustawiony jest na ok 4 sekundy. 
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk dzwonka, aż wskaźnik mignie trzy razy (ok 15 sekund, łącznie z trzema dźwiękami 

"biip"), następnie zwolnij przycisk dzwonka - czas ustawiony jest na ok 8 sekund. 

Uwagi podczas instalacji 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalacja baterii 
 

 

1. Przesuń pokrywę baterii równolegle do obudowy 
urządzenia (w dół) i zdejmij ją. 

2. Włóż akumulator litowy zgodnie ze złączami i ustaw ją 
odpowiednio w komorze baterii. 

3. Zamontuj ponownie pokrywę komory baterii. 

 

1. Zewnętrzny czujnik światła nie powinien 
być zakryty lub zasłonięty przez inne 
obiekty.  

2. Nie należy narażać kamery na 
bezpośrednie oddziaływanie promieni 
słonecznych. 

3. Podłączenia należy wykonać starannie, 
w przeciwnym razie urządzenie może 
nie funkcjonować poprawnie. 

4. Połączenie elementów przewodem 
elastycznym wykonać należy starannie, 
bez użycia siły, w celu uniknięcia 
uszkodzenia przewodu elastycznego i 
złączy. 

 Connection Diagram for Outdoor Unit 

Wire connector of outdoor unit 

Manual unlocking switch

Charger 5VDC
outdoor unit

Remark: Provided by users.

Electrolock 

Electrolock maintain open if connect “4”
Electrolock maintain close if connect “5”

Unlocking power

12VDC

（-）black

（+）red
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Instalacja karty pamięci (opcjonalna) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta pamięci – informacje: 
Niniejszy produkt współpracuje z kartami w standardzie TF (micro SD), wykorzystując je jako zewnętrzną pamięć masową, 
gdy karty pamięci w urządzeniu nie została zainstalowana - funkcje relizacji zdjęć i nagrań wideo są niedostępne. 
 
Urzązenie obsługuje karty pamięci: 

• pojemności do 4 GB, 

• w klasie 4 (Class 4) 

• po podłączeniu do komputera przewodem USB, uzyskujemy dostęp do karty pamięci i materiałów na niej zapisanych, 

• dane z karty można również uzyskać przy użyciu zewnętrznego czytnika kart pamięci (nie jest zawarty w zestawie) 
Uwaga: z kartą pamięci należy obchodzić się ostrożnie, delikatne urządzenie elektroniczne - nie rzucać, uderzać, narażać 

na wibrację, działanie pola magnetycznego lub niskich / wysokich temperatur -  w przeciwnym razie, karta pamięci 

może zostać uszkodzona. 

 

Podstawowe funkcje: 

1. Uruchomienie jednostki zewnętrznej 

Aby uruchomić urządzenie, należy je podłączyć do zewnętrznego źródła zasilania, którym jest bateria. Główny kontroler 
sterujący urządzenia jest odświeżany co sekundę. W trybie oszczędzania energii, czerwona kontrolka miga raz,  
na 4 sekundy. Aby wrócić do stanu gotowości wystarczy nacisnąć przycisk “Switch key”. 
Jeżeli bateria jest już rozładowana, czerwona kontrolka miga raz, co sekundę, przypominając o konieczności naładowania. 

2. Włączanie i wyłączanie urządzenia 

Zainstaluj baterię do jednostki wewnętrznej z monitorem, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk “Switch key”,  
po ok. 3 sekundach wyświetlone zostanie logo wraz z charakterystycznym dźwiękiem "biip". Urządzenie przechodzi w stan 
gotowości. 
Jeśli ponownie naciśniesz i przytrzymasz przycisk “Switch key”, po ok. 1 sekundzie urządzenie przejdzie w stan czuwania. 
Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk “Switch key”, po ok. 3 sekundach urządzenie wyłączy się. 
Na monitorze wyświetlane są informacje: obrazek, poziom sygnału, poziom naładowania baterii, data i czas. 

3. Nocne widzenie 

Z funkcją "Nocnego Widzenia", nawet w środowisku o bardzo słabej widoczności, system może automatycznie włączyć 
lampę podczerwieni, pokazać obraz na zewnątrz, wykonać zdjęcie lub nagrać film wideo obiektów lub osób w odległości 
do 1,5 metra od zewnętrznej kamery (najlepsza jakość uzyskiwana jest w odległości ok. 0,8 metra od zewnętrznej kamery). 
Jeśli włączone jest białe podświetlenie LED, ekran wyświetla obraz kolorowy. 
Jeśli włączone jest podświetlenie w podczerwieni, ekran wyświetla obraz czarno -  biały. 
Po podłączeniu jednostki zewnętrznej z jednostką wewnętrzną, użycie przycisku "ON/OFF", włącza / wyłącza zamiennie 
lampę podczerwieni / białe diody LED 
Uwaga: obiektyw oraz lampy podczerwieni należy utrzymywać w czystości. 

1. Włóż kartę pamięci w sposób pokazany na rysunku, aż 
usłyszysz charakterystyczny dźwięk kliknięcia. 

2. Nieprawidłowe włożenie karty pamięci może spowodować 
awarię zarówno karty pamięci jak i urządzenia. Należy 
zwrócić uwagę na właściwy kierunek włożenia karty 
pamięci do gniazda. 

3. Wyjęcie karty pamięci - należy delikatnie nacisnąć kartę 
pamięci, aż usłyszysz dźwięk kliknięcia, a następnie karta 
pamięci wysunie się samoczynnie z gniazda. 
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4. Ustawienie czasu i daty 

Jeżeli ekran monitora wyświetla obraz 

• Naciśnij i przytrzymaj dłużej przycisk "FUNC" , wyświetlone zostaną ustawienia daty i czasu 

• Przy użyciu przycisku strzałki, przesuń kursor, celem wyboru kolejnych części daty / czasu. 

• Przy użyciu przycisku + / - zmień ustawienia godziny / minuty / roku / miesiąca / dnia. 

• Użyj przycisku "OK" do zatwierdzenia wybranych opcji. 

5. Ustawienie dźwięku dzwonka 

Jeżeli ekran monitora wyświetla obraz 

• Naciśnij i przytrzymaj dłużej przycisk "FUNC" , wyświetlone zostaną ustawienia daty i czasu, naciśnij ponownie przycisk "FUNC" , 
wyświetlone zostaną ustawienia dzwonka, 

• Przy użyciu przycisku strzałki, wybierz odpowiedni dźwięk dla dzwonka (dostępnych jest 12 różnych dzwonków) 

• Przy użyciu przycisku „+ / –” zmień poziom głośności (dostępnych jest 7 poziomów) 

• Przytrzymaj dłużej przycisk „–”, urządzenie zostanie wyciszone 

• Użyj przycisku "OK" do zatwierdzenia wybranych opcji. 

6. Uruchomienie przycisku dzwonka (na jednostce zewnętrznej) 

Jeżeli urządzenie jest w trybie gotowości naciśniecie przycisku dzwonka (na jednostce zewnętrznej) spowoduje, że na 
jednostce zewnętrznej zapali się zielona dioda wraz z dźwiękem typu "biip", na ekranie jednostki wewnętrznej  
wyświetlony zostanie obraz i uruchomi dźwięk dzwonka. Wyświetlanie obrazu z kamery i dźwięk dzwonka trwają max 30 
sekund. 

• Jeżeli po upływie tego czasu nie ma reakcji z jednostki wewnętrznej, urządzenie przestanie wyświetlać obraz  

• i emitować dźwięk dzwonka oraz przejdzie w stan gotowości. 

• Jeżeli na jednostce wewnętrznej zostanie naciśnięty przycisk "OK", urządzenie przejdzie w tryb intercomu (domofonu), 
i przez max 90 sekund może być prowadzona rozmowa 

• Jeżeli na jednostce wewnętrznej zostanie naciśnięty przycisk "MONITOR", urządzenie przejdzie w tryb monitoringu, 
użytkownik wewnątrz będzie miał podgląd wraz z dźwiękiem na zewnątrz, użytkownik na zewnątrz nie będzie słyszał 
dźwięku (transmisja jednokierunkowa), naciśnięcie w tym trybie przycisku „OK” spowoduje przejście urządzenia  
do trybu intercomu. 

• Jeżeli w trybie intercomu użyjesz przycisku "OK", a następnie "UNLOCK", urządzenie zwolni zamek elektromagnetyczny 
(jeśli zainstalowany), 

• Jeżeli w trybie intercomu użyjesz przycisku "OK", a następnie "PHOTO" urządzenie wykona jedno zdjęcie i zapisze je  
na karcie pamięci. 

• Jeżeli w trybie intercomu użyjesz przycisku "OK", a następnie "VIDEO" urządzenie rozpocznie nagranie wideo i zapisze 
je na karcie pamięci. 

• Jeżeli w trybie intercomu użyjesz przycisku "OK", a następnie "OK" urządzenie przejdzie automatycznie w tryb 
czuwania, co potwierdzi sygnałem dźwiękowym "biip". 

• Jeżeli w trybie monitoringu użyjesz przycisku "OK", a następnie "EXIT" urządzenie przejdzie automatycznie w tryb 
czuwania, co potwierdzi sygnałem dźwiękowym "biip". 

• Jeżeli nikt nie odbiera sygnału wewnątrz, po 5 sekundach urządzenie wykona automatycznie zdjęcie / nagranie wideo. 

7. Komunikacja między monitorem wewnętrznym a jednostką zewnętrzną (Monitoring) 

W trybie gotowości, naciśnij przycisk "EXIT / " na ekranie monitora powoduje wywołanie jednostki zewnętrznej i 
wyświetlenie obrazu na zewnątrz. 
W tym trybie, czerwona dioda LED świeci światłem ciągłym. 
Jeżeli jednostka zewnętrzna odbierze sygnał w ciągu 5 sekund, a następnie połączy się z wewnętrznym monitorem, 
urządzenie przechodzi w tryb monitoringu (wyświetla obraz oraz przekazuje dźwięk rejestrowany przez jednostkę 
zewnętrzną), bez transmisji dźwięku do jednostki zewnętrznej. 
Jeżeli jednostka zewnętrzna nie odbierze sygnału w ciągu 5 sekund, monitor wyświetli komunikat  “User not online” 
("Użytkownik nie jest dostępny") i urządzenie zakończy automatycznie połączenie, przechodząc w tryb czuwania. 
Dwa zestawy jednostek zewnętrznych (dopasowane z powodzeniem przy pomocy kodów). 

• naciśnij przycisk "EXIT / " na monitorze wewnętrznym, aby włączyć menu wyboru monitora  

• naciśnij przycisk strzałek, aby wybrać kod dostępnej jednostki zewnętrznej  

• nacisnij przycisk "OK" , aby włączyć tryb monitorowania połączeń, zapala się czerwona dioda LED  
(jeśli podczas wyboru naciśniesz przycisk "EXIT", urządzenie przełączy się w tryb czuwania). 

 



 

Strona 11 z 19 rev. 1.0.2 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI: KIVOS KDB300   WIELOFUNKCYJNY BEZPRZEWODOWY WIDEO DOMOFON  
 

www.elmic.pl, elmic@elmic.pl  

Interkom, w trybie monitora, czerwony wskaźnik LED świeci się światłem ciągłym, dźwięk przekazywany jest 
jednokierunkowo, z jednostki zewnętrznej do monitora,  

• naciśnięcie przycisku "OK" uruchamia przekazywanie dwukierunkowe dźwięku, czerwony wskaźnik LED gaśnie 

• naciśnięcie przycisku "EXIT" przywraca przekazywanie jednokierunkowe dźwięku, czerwony wskaźnik LED świeci 
się ponownie światłem ciągłym. 

Operację można powtarzać wielokrotnie. 
Połączenie w trybie interkomu trwa ok 90 sekund. 
 
Odblokowanie zamka, w trybie pracy: 
- naciśnięcie przycisku "MENU / " uruchamia funkcję zwolnienia blokady zamka elektromagnetycznego (elektrozaczepu) - 
jeśli zainstalowany, po odblokowaniu na ekranie wyświetlana jest ikona odblokowania. 
Funkcja jest dostępna, jeśli zamek z elektromagnetycznym zaczepem jest zainstalowany i podłączone jest zasilanie. 

 
Realizacja zdjęć, w trybie monitoringu: 

• jednokrotne naciśnięcie przycisku "zdjęcia" - realizacja jednego zdjęcia z kamery jednostki zewnętrznej, zdjęcie 
zapisywane jest na karcie pamięci. 

Funkcja jest dostępna, jeśli zainstalowana jest karta pamięci TF (micro SD). 

 
Realizacja nagrania wideo, w trybie monitoringu: 

• naciśnięcie przycisku "wideo" rozpoczyna realizację nagrania wideo, 

• ponowne naciśnięcie przycisku "wideo" zatrzymuję realizację nagrania wideo, 
Nagrania zapisywane są na karcie pamięci. 
Funkcja jest dostępna, jeśli zainstalowana jest karta pamięci TF (micro SD). 

 
Koniec monitoringu, w trybie monitoringu: 

• naciśnięcie przycisku "EXIT" kończy połączenie, urządzenie przechodzi w tryb gotowości,  
 
Uwaga :  

• w trybie monitora, czerwony wskaźnik LED świeci się światłem ciągłym,  

• w trybie interkomu, czerwony wskaźnik LED gaśnie, 

  

8. Komunikacja między monitorami wewnętrznymi (Interkom) 

(Funkcja dostępna jest tylko podczas konfiguracji, gdy dostępne są 2 lub 3 jednostki wewnętrzne - monitory) 

W trybie gotowości, jeśli są tylko dwa monitory wewnętrzne, naciśnij "OK", aby wywołać inny monitor. 
W trybie gotowości, jeśli są trzy monitory wewnętrzne, naciśnij przycisk górnej / dolnej strzałki aby wybrać inny monitor 
wewnętrzny do połączenia, 
 

• jeżeli wybrany monitor nie odbiera sygnału w ciągu 4 sekund, na ekranie wyświetla się napis "User not online" 
(Użytkownik nie jest dostępny), urządzenie wraca do trybu gotowości potwierdzając to dźwiękiem "biip", 

• jeżeli wybrany monitor odbiera sygnał w ciągu 4 sekund, dwa monitory odtwarzają muzykę, zapala się zielona dioda 
LED, 

• jeżeli wybrany monitor nie odpowiada na wezwanie, monitory przełączają się w tryb czuwania po upływie 30 sekund, 

• jeżeli na wybranym monitorze użytkownik użyje przycisku "OK", muzyka cichnie, czerwona dioda LED wyłącza się, 
zapala się zielona dioda LED, obydwa monitory zostają połączone w trybie interkomu, czas komunikacji wynosi max 90 
sekund, 

• monitor który nawiązał połączenie, może połączenie zawiesić, 

• podczas połączenia w trybie interkomu, jeśli użytkownik użyje przycisku "OK", połączenie zostaje przerwane, co 
potwierdzone jest dźwiękiem "biip" i urządzenia przełączają się w tryb czuwania. 

9. Korekcja ekspozycji 

W przypadku, gdy kamera pracuje w środowisku o bardzo słabej jasności wyświetlany obraz nie jest zbyt jasny i czytelny,  
w takiej sytuacji możliwa jest korekcja ekspozycji.   
Dostępne jest 6 poziomów korekcji ekspozycji (Expo 00 – 05).  
Naciśnij i przytrzymaj dłużej przycisk dolnej strzałki, urządzenie pokaże informację, następnie użyj przycisku ON/OFF do 
zmiany ekspozycji o jeden poziom.  
Uwaga: Ustwaienie Expo: 00 - oznacza automatyczną ekspozycję, ustawienia Expo  01-05 oznacza manualną ekspozycję. 
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10. Alarm przeciwkradzieżowy 

Podczas próby demontażu jednostki zewnętrznej z uchwytu, monitory wewnętrzne uruchomią alarm - wyświetlony 
zostanie obraz, a urządzenie wykona zapis pliku alarmowego. 
Użyj przycisku "OK" aby wyłączyć alarm. 
Uwaga: Jednostka zewnętrzna może ponownie zostać uruchomiona po ponownym podłączeniu z uchwytem  

i przeinstalowaniu. 

11. Opis funkcji USB 

W trybie gotowości, przy zainstalowanej karcie pamięci, podłącz przewód USB do jednostki wewnętrznej, na ekranie 
zostaną wyświetlone informacje - "USB" oraz "POWER". 

• Wybierz "POWER" przyciskiem strzałki i zatwierdzając przyciskiem "OK", interfejs USB służy tylko jako ładowarka, 
urządzenie działa normalnie. 

• Wybierz "USB", przyciskiem strzałki i zatwierdzając przyciskiem "OK", przy podłączeniu jednostki wewnętrznej do 
komputera, użytkownik uzyskuje dostęp do plików zapisanych na karcie pamięci.  

12. Menu 

W trybie gotowości, użycie przycisku "MENU" wyświetla menu główne na ekranie monitora. 
Dostępne jest 6 opcji menu głównego: tryb wideo (Video), tryb zdjęć (Photo), ustawienia (Setting), łączenie urządzeń 
(Code), historia połączeń (Call History) oraz wyjście (Exit). 
Dokonaj wyboru przyciskiem strzałki i zatwierdzając przyciskiem "OK" 
Uwaga: Użyj przycisku "EXIT", by wrócić do poprzedniego poziomu menu. 

13. Tryb wideo 

Wybierz w menu tryb wideo. 

• Jeśli w urządzeniu nie zainstalowano karty pamięci, na ekranie wyświetlany jest komunikat  “No SD Card” (Brak karty 
SD) i urządzenie automatycznie wraca do menu głównego. 

• Jeśli w urządzeniu zainstalowano kartę pamięci, ale nie zostały na niej zapisane pliki wideo, na ekranie wyświetlany jest 
komunikat  “No File!” (Brak plików) i urządzenie automatycznie wraca do menu głównego. 

• Jeśli w urządzeniu zainstalowano kartę pamięci, na której zostały zapisane pliki wideo, na ekranie wyświetlana jest lista 
plików, z czasem nagrania, najnowszy plik wyświetlany jest na pierwszej pozycji. 

Wybierz jedno z poleceń: "Play" (odtwarzanie), "Delete" (Usuń), "Delete All" (Usuń wszystkie) lub "Back" (Wróć), 
naciskając przycisk strzałki, a następnie przycisk "OK". 
W trybie odtwarzania - naciśnij przycisk "OK", aby zatrzymać nagranie / uruchomić ponownie nagranie;  naciśnij przycisk 
"EXIT", aby wyjść. 

14. Tryb zdjęć 

Wybierz w menu tryb zdjęć. 

• Jeśli w urządzeniu nie zainstalowano karty pamięci, na ekranie wyświetlany jest komunikat  “No SD Card” (Brak karty 
SD) i urządzenie automatycznie wraca do menu głównego. 

• Jeśli w urządzeniu zainstalowano kartę pamięci, ale nie zostały na niej zapisane pliki zdjęć, na ekranie wyświetlany jest 
komunikat  “No File!” (Brak plików) i urządzenie automatycznie wraca do menu głównego. 

• Jeśli w urządzeniu zainstalowano kartę pamięci, na której zostały zapisane pliki zdjęć, na ekranie wyświetlana jest lista 
plików, najnowszy plik wyświetlany jest na pierwszej pozycji. 

Wybierz jedno z poleceń: “View” (Podgląd), “Set As Background” (Ustaw jako tapetę), "Delete" (Usuń), "Delete All" (Usuń 
wszystkie) lub "Back" (Wróć), naciskając przycisk strzałki, a następnie przycisk "OK". W trybie podglądu - naciśnij przycisk 
strzałki aby wybrać poprzednie / następne zdjęcie;  naciśnij przycisk "EXIT", aby wyjść. 

15. Historia połączeń 

Wybierz “Call History” (Historia połączeń), dla sprawdzenia listy zdarzeń (zielona dioda miga raz na sekundę, jeśli są 
zarejestrowane, nieodebrane zdarzenia). Jeśli nie ma nowych zdarzeń, ekran wyświetla komunikat “No Record” (brak 
pozycji). Z menu wybierz polecenie "Play" (Odtwarzanie) lub "Delete" (Usuń), naciśnij przycisk strzałki, a następnie 
przycisk "OK", aby zatwierdzić. 

• Jeśli w urządzeniu nie zainstalowano karty pamięci, po wybraniu polecenia "Play" (Odtwarzanie) na ekranie 
wyświetlany jest komunikat  "No Video File" (brak pliku wideo) i urządzenie automatycznie wraca do historii 
połączeń. 

• Jeśli w urządzeniu zainstalowano kartę pamięci, ale nie zostały na niej zapisane pliki wideo, na ekranie wyświetlany 
jest komunikat  "No Video File" (brak pliku wideo) i urządzenie automatycznie wraca do historii połączeń. 
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W trybie odtwarzania - naciśnij przycisk "OK", aby zatrzymać nagranie / uruchomić ponownie nagranie;  naciśnij przycisk 
"EXIT", aby wyjść. 
Użycie przycisku "EXIT", powoduje powrót do menu głównego. 
Uwaga: po odłączeniu zasilania lub użyciu przycisku "RESET", cała historia połączeń zostanie skasowana. 

16. Dopasowanie urządzeń 

Wejdź w menu "Code" (Kody), wpisz hasło (domyślne 0000). 
Jeżeli wprowadzone hasło jest nieprawidłowe, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat "Password error!", "Please 
input again!" (Hasło nieprawidłowe, Proszę wprowadzić ponownie). 
W takim przypadku wprowadź ponownie poprawne hasło. 
 
Dostępne funkcje: 

match code - dopasuj kod give code - podaj kod 
receive code - pobierz kod clear code - wyczyść kod 
 
Match code - kod dopasowania (jednostka zewnętrzna powinna być połączona z monitorem wewnętrznym). 

• wybierz "Match Code" na wewnętrznym monitorze, następnie naciśnij przycisk "OK", wejdziesz w tryb dopasowania 
kodów, 

• w trybie gotowości jednostki zewnętrznej, naciśnij i przytrzymaj przycisk dzwonka, aż usłyszysz dźwięk "biip",  

• jeśli dwa urządzenia dopasują się poprawnie w ciągu 16 sekund, wewnętrzny monitor wyświetli komunikat "Success",  
a jednostka zewnętrzna potwierdzi to sygnałem dźwiękowym biip-biip-biip,  

• jeśli dwa urządzenia nie dopasują się poprawnie w ciągu 16 sekund, wewnętrzny monitor wyświetli komunikat "Failed",  
a jednostka zewnętrzna potwierdzi to sygnałem dźwiękowym biip,  

• wybierz przycisk EXIT na monitorze, by wyjść z menu i przejść w tryb gotowości. 
Uwaga: jeżeli dopasowanie się nie powiodło, spróbuj ponownie. Jeśli ponownie brak dopasowania konieczne będzie 

wyczyszczenie kodu. 

 
Metoda wyczyszczenia kodu monitora wewnętrznego: 

• funkcja code (kod), clear kod (wyczyść kod). 
 
Metoda wyczyszczenia kodu jednostki zewnętrznej: 

A. Zasilanie z transformatora: naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk "Reset", kod zostanie wyczyszczony po 
dźwięku "tik". 
B. Zasilanie bateryjne: naciśnij jednocześnie przyciski "Clear Code" i przycisk reset na jednostce zewnętrznej, kod zostanie 
wyczyszczony po dźwięku "Biip" 
 
Podaj kod dopasowania & pobierz kod dopasowania (w przypadku użytkowania większej liczby monitorów 
wewnętrznych / jednostek zewnętrznych). 

• Wybierz „give code” (podaj kod) na monitorze wewnętrznym głównym, użyj przycisku „OK” celem wejścia do 
trybu podawania kodu, 

• W dodawanym monitorze (drugim, trzecim) wewnętrznym wejdź do „code menu”, wybierz „recive code”, użyj 
przycisku „OK” celem wejścia do trybu pobrania kodu, 

• Jeżeli pobieranie kodu zostało zakończone w ciągu 16 sekund, urządzenie potwierdzi to trzema sygnałami 
dźwiękowymi „bip” oraz komunikatem "Success", a następnie wyjdzie z menu „recive code” i przejdzie do „code 
menu”.   

• W dodanej jednostce zewnętrznej (po zakończeniu czyszczenia kodu przy użyciu funkcji „clear code”), w trybie 
oczekiwania, przyciśnij i przytrzymaj ok. 6 sekund przycisk „doorbell”, aż urządzenie potwierdzi to dwoma 
sygnałami dźwiękowymi „bip”, zwolnienie przycisku powoduje wejście do trybu „recive code” 

• jeśli urządzenie pobierze kod poprawnie, jednostka zewnętrzna potwierdzi to sygnałem dźwiękowym biip-biip-
biip,  

• jeśli urządzenie nie pobierze poprawnie kodu w ciągu 16 sekund, urządzenie potwierdzi to pojedynczym sygnałem 
dźwiękowym biip, i przejdzie automatycznie do „code menu”, jednostka zewnętrzna przejdzie w tryb gotowości, 

• jeśli zostało zakończone pobieranie kodu, użyj przycisku „OK”  na monitorze, celem wyjścia z trybu „give code”, 
przejdziesz do „code menu”  

• użyj przycisku „EXIT” jeśli chcesz wrócić do menu głównego, urządzenie przejdzie do trybu gotowości, 

• po zakończeniu odbierania kodów przez wszystkie jednostki, użyj jednostki zewnętrznej nr 2 do połączenia z 
wszystkimi monitorami wewnętrznymi, jeżeli wszystkie kody dopasowania zostały wysłane poprawnie; jeśli nie – 
wyczyść kod w jednostce zewnętrznej (nie czyść kodu w monitorze podającym kod), ponownie wykonaj podanie i 
pobranie kodu, 
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Uwagi: 

• Nie podawaj tego samego numeru ID dla monitorów wewnętrznych. 

• Domyślne hasło dostępu do menu dopasowania kodów – „0000”. 

• Informacja o zmianach: po kodzie dopasowania, podanie kodu, otrzymanie kodu, czyszczenie kodu, reset 

numeru identyfikacyjnego - po wykonaniu powyższych funckji należy poinformować urządzenie o nich.  

• Sposób informowania: jednostka zewnętrzna insformuje wszystkie monitory wewnętrzne (wszystkie monitory 

wewnętrzne powinny być dopasowane), jeśli są dwie jednostki zewnętrzne, należy użyć modułu zewnętrznego 

nr 2 do poinformowania. 

 

Funkcja czyszczenia kodu (Clear Code) 

W menu głównym wybierz pozycję „code”, zatwierdź przycisk naciśnij przycisk "OK", aby wejść do menu:  

• wprowadź hasło dostępu, aby wejść do menu (domyślne hasło to 0000).  
jeżeli wprowadzisz złe hasło, urządzenie wyświetli komunikat “Password Error! Please Input Again!” (Błędne hasło, 
proszę wprowadzić hasło jeszcze raz!),  

• wejście do menu kodu dopasowania  będzie możliwe dopiero po podaniu prawidłowego hasła, 

• przyciskiem strzałki wybierz "Clear Code” (wyczyść kod), naciśnij przycisk "OK", aby wyczyścić kod dopasowania,  

• wybierz "Back" (Powrót), aby zakończyć,  

• system powróci do menu kodów automatycznie po zrealizowaniu funkcji wyczyszczenia kodu, 
 

Ustawienia: 
Aby wejść do trybu ustawień, naciśnij przycisk MENU i przyciskami strzałek wybierz Setting (tryb ustawień), a następnie 
naciśnij przycisk “OK” aby wejść do menu. 
Pozycje menu ustawień: 

• Music Setup   - ustawienia dźwięku dzwonka 

• Brightness  - ustawienie jasności ekranu 

• Own ID Number  - numer identyfikujący monitor wewnętrzny (1, 2 lub 3) 
• Auto Control  - ustawienie automatycznej kontroli nagrań wideo 

• Backlight Time  - ustawienie czasu wyświetlania  
• Volume Setup  - ustawienie poziomu głośności 
• Date Setup  - ustawienia czasu i daty 

• Security Password - ustawienie hasła 

• Music Volume  - ustawienie głośności dzwonka 

• Restore Wallpaper - domyślna „tapeta” ekranu 

• SD format  - formatowanie karty pamięci 

• Language setup  - ustawianie wersji językowej 

• Restore settings   - przywrócenie ustawień fabrycznych 

• Version   - wersja urządzenia 

 
Ustawienia dźwięku dzwonka 

Wybierz pozycję “Music Setup” dla wybrania dźwięku dzwonka. 

• Używając przycisku strzałki wybierz odpowiedni utwór muzyczny (do wyboru 12 dzwonków polifonicznych), 
naciśnięcie przycisku „OK” uruchomi wybrany utwór.  

• Dla zatwierdzenia wybranego utworu naciśnij ponownie przycisk „OK”,  

• Jeśli chcesz wyjść z menu bez zatwierdzenia zmian, naciśnij przycisk „EXIT” 
 
Ustawienie jasności ekranu  

Wybierz pozycję “Brightness” dla wybrania ustawień jasności ekranu. 

• Używając przycisku strzałki wybierz odpowiedni poziom jasności ekranu (do wyboru 6 poziomów),  

• Dla zatwierdzenia wybranego poziomu jasności naciśnij ponownie przycisk „OK”,  

• Jeśli chcesz wyjść z menu bez zatwierdzenia zmian, naciśnij przycisk „EXIT” 
 

Numer identyfikujący monitor wewnętrzny (1, 2 lub 3) 

Wybierz pozycję “Own ID Number” dla wybrania numeru urządzenia (wymagane, jeśli używasz więcej niż jeden monitor). 

• Używając przycisku strzałki wybierz odpowiedni numer monitora (1, 2 lub 3),  

• Dla zatwierdzenia wybranej wartościnaciśnij ponownie przycisk „OK”,  

• Jeśli chcesz wyjść z menu bez zatwierdzenia zmian, naciśnij przycisk „EXIT” 
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Uwaga: W przypadku, gdy używamy więcej niż jednego monitora, każdy monitor użytkowany w zestawie powinien mieć 

przypisany odrębny numer. 

Ustawienie automatycznej kontroli nagrań wideo  

Wybierz pozycję “Auto Control” dla ustawienia nagrania wideo (funkcja dostępna jeśli karta pamięci micro SD jest 
zainstalowana). 

• Używając przycisku strzałki wybierz odpowiedni tryb  
o Auto video - automatyczne nagranie wideo 
o Manual Video - ręczne nagranie wideo 
o Back  - powrót 

• Dla zatwierdzenia wybranej wartości naciśnij ponownie przycisk „OK”,  

• Jeśli chcesz wyjść z menu bez zatwierdzenia zmian, naciśnij przycisk „EXIT” 
Uwaga:  Jeżeli nikt nie odpowie w ciągu 5 sekund po naciśnięciu przycisku dzwonka, w trybie auto monitor uruchamia 

automatycznie nagranie wideo (ustawienie fabryczne to auto video),  

Jeżeli ustawiony jest tryb ręczny, nagranie wideo dostępne jest po wybraniu ręcznym opcji nagrywania). 

 
Ustawienie czasu wyświetlania  

Wybierz pozycję “ Backlight Time” dla ustawienia czasu wyświetlania treści na ekranie monitora (dostępny jest czas z 
przedziału od 10 do 60 sekund). 

• Używając przycisku strzałki wybierz odpowiedni czas wyświetlania treści.  

• Dla zatwierdzenia wybranej wartości naciśnij ponownie przycisk „OK”,  

• Jeśli chcesz wyjść z menu bez zatwierdzenia zmian, naciśnij przycisk „EXIT” 
Ustawienie poziomu głośności  

Wybierz pozycję “ Volume Setup” dla ustawienia poziomu głośności urządzenia (dostępnych jest 8 poziomów głośności). 

• Używając przycisku strzałki wybierz odpowiedni poziom głośności.  

• Dla zatwierdzenia wybranego poziomu naciśnij ponownie przycisk „OK”,  

• Jeśli chcesz wyjść z menu bez zatwierdzenia zmian, naciśnij przycisk „EXIT” 
Uwaga:  Ustawienie poziomu głośności jest dostępne tylko z poziomu menu. 

 

Ustawienia czasu i daty  

Wybierz pozycję “ Date Setup ” dla ustawienia daty i czasu. 

• Używając przycisku “MENU” zmieniasz pozycję do ustawienia. 

• Używając przycisku strzałki wybierz wartość ustawianej pozycji.  

• Jeśli data i czas mają być wyświetlane na urządzeniu wybierz „Y”, w przeciwnym razie wybierz „N” 

• Dla zatwierdzenia wybranej wartości naciśnij ponownie przycisk „OK”,  

• Jeśli chcesz wyjść z menu bez zatwierdzenia zmian, naciśnij przycisk „EXIT” 
 

Ustawienie hasła  

Wybierz pozycję “Security Password” dla ustawienia hasła dla urządzenia (domyślne hasło to 0000). 

• Używając przycisku “MENU” zmieniasz pozycję do ustawienia. 

• Używając przycisku strzałki wybierz wartość ustawianej pozycji.  

• Dla zatwierdzenia wybranej wartości naciśnij ponownie przycisk „OK”,  

• Jeśli chcesz wyjść z menu bez zatwierdzenia zmian, naciśnij przycisk „EXIT” 
Uwaga:   

Jeśli wprowadzone hasło jest prawidłowe, na ekranie pojawi się komunikat “success!” i urządzenie wróci do menu 

ustawień. 

Jeśli wprowadzone hasło nie będzie prawidłowe, na ekranie pojawi się komunikat “failed” i urządzenie ponowi prośbę o 

podanie hasła. 

 

Ustawienie głośności dzwonka 

Wybierz pozycję “ Music Volume” dla ustawienia poziomu głośności dzwonka (dostępnych jest 4 poziomów głośności). 

• Używając przycisku strzałki wybierz odpowiedni poziom głośności.  

• Dla zatwierdzenia wybranego poziomu naciśnij ponownie przycisk „OK”,  

• Jeśli chcesz wyjść z menu bez zatwierdzenia zmian, naciśnij przycisk „EXIT” 
 
Domyślna „tapeta” ekranu  

Wybierz pozycję “Restore Wallpaper” jeśli chcesz wyświetlić domyślną tapetę ekranu. 

• Dla zatwierdzenia naciśnij ponownie przycisk „OK”,  

• Jeśli chcesz wyjść z menu bez zatwierdzenia zmian, naciśnij przycisk „EXIT” 
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Formatowanie karty pamięci  

Wybierz pozycję “SD format” jeśli chcesz sformatować kartę pamięci (funkcja dostępna jeśli karta pamięci micro SD jest 
zainstalowana). 

• Używając przycisku strzałki wybierz odpowiednią komendę: 
o Yes  – jeśli chcesz sformatować kartę pamięci.  
o No  – jeśli rezygnujesz z formatowania karty pamięci.  
o Back  – powrót do menu 

• Dla zatwierdzenia wybranej komendy naciśnij przycisk „OK”,  

• Jeśli chcesz wyjść z menu bez zatwierdzenia zmian, naciśnij przycisk „EXIT” 
 
Ustawianie wersji językowej 

Wybierz pozycję “ Language setup” jeśli chcesz wybrać wersję językową (dostępne języki mogą różnić się w zależności od 
wersji urządzenia). 

• Używając przycisku strzałki wybierz odpowiedni język do obsługi urządzenia, domyślny jest język angielski.  

• Dla zatwierdzenia wybranego języka naciśnij ponownie przycisk „OK”,  

• Jeśli chcesz wyjść z menu bez zatwierdzenia zmian, naciśnij przycisk „EXIT” 
 
Przywrócenie ustawień fabrycznych  

Wybierz pozycję “Restore settings” jeśli chcesz przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia. 

• Używając przycisku strzałki wybierz odpowiednią komendę: 
o Yes  – jeśli chcesz przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia. 
o No  – jeśli rezygnujesz z przywrócenia ustawień fabrycznych urządzenia. 
o Back  – powrót do menu 

• Dla zatwierdzenia wybranej komendy naciśnij przycisk „OK”,  

• Jeśli chcesz wyjść z menu bez zatwierdzenia zmian, naciśnij przycisk „EXIT” 
 
Wersja urządzenia 

Wybierz pozycję “ Version” jeśli chcesz wyświetlić wersję urządzenia. 

• naciśnij przycisk „OK”, informacja o wersji urządzenia wyświetli się automatycznie przez ok. 2 sekundy 
 

Bateria i ładowanie 
Dla sprawności baterii, proszę całkowicie naładować nową baterię. 
Jeżeli jednostka zewnętrzna ma rozładowaną baterię, kontrolka będzie migać. Naładuj baterię. 
Baterię jednostki zewnętrznej należy wymienić bądź naładować przy użyciu ładowarki lub przewodu USB. Kontrolka będzie 
świecić jaśniejszym światłem. 
Jeżeli jednostka wewnętrzna ma rozładowaną baterię, kontrolka będzie migać, raz na sekundę. Naładuj baterię. 
Jednostkę wewnętrzną można ładować przy pomocy ładowarki lub przewodu USB. 
Zielona kontrolka będzie świecić jaśniejszym światłem. 
Baterię ładować można podczas pracy urządzenia. Jeśli bateria będzie w pełni naładowana, ładowarka wyłączy się 
automatycznie. 
Urządzenie wykorzystuje wysokiej jakości akumulator litowy, wielokrotnego ładowania. Typ baterii: BP-6M. 
Nie stosować innych typów i rodzajów baterii. 
Uwaga: gdy poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski, niektóre funkcje urządzenia (np. realizacja zdjęć, nagrań 

wideo, korzystanie z pamięci) mogą być niedostępne. 

Zawartość zestawu 
Instrukcja obsługi 
Karta gwarancyjna 

1 szt. 
1 szt. 

Jednostka zewnętrzna 1 szt. 
Jednostka wewnętrzna 
Uchwyt jednostki zewnętrznej 

1 szt. (opcjonalnie dodatkowo 1 lub 2 szt.) 
1 szt. 

Uchwyt jednostki wewnętrznej 1 szt. 
Ładowarka sieciowa (DC5V)   2 szt. 
Przewód USB 
Bateria litowa (BP-6M) 
Śruba M3 

1 szt. 
2 szt. (opcjonalnie dodatkowo 1 lub 2 szt.) 
2 szt.  

Śruby do montażu uchwytu zewnętrznego 2 szt. 
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Informacja 
Urządzenie współpracuje z maksymalnie 3 monitorami na 1 jednostkę zewnętrzną. 
Jeśli potrzebujesz więcej sztuk monitorów wewnętrznych lub jednostek zewnętrznych, skontaktuj się z lokalnym 
dystrybutorem.  

Problemy i rozwiązania  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja 
Wszystkie prawa zastrzeżone. 
Autor instrukcji      KIVOS HK INDUSTRY LIMITED HONG KONG 
Korekty i tłumaczenie na język polski  ELMIC / PHU FENIKS POLAND 
 

 

Problem Przyczyny Możliwe rozwiązania 

Urządzenie nie może się 

uruchomić 

Nie nacisnąłeś włącznika Naciśnij włącznik 

Bateria litowa nie jest zainstalowana Zainstaluj baterię 

Niski poziom naładowania baterii Naładuj baterię 

Brak połączenia z zasilaniem zewnętrznym, gdy 

bateria się rozładowała 

Podłącz zasilacz 

Ładowarka nie ładuje 

baterii 

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 elastycznego jest 

nieprawidłowe 

Sprawdź połączenie, ewentualnie podłącz 

prawidłowo  

Jednostka zewnętrzna nie 

może się połączyć z 

jednostką wewnętrzną  

Nieprawidłowy kod połączenia Skasuj błędny kod i wprowadź poprawny 

Zakłócenia bądź migotania 

obrazu 

Jednostka z monitorem znajduje się zbyt blisko 

odbiornika telewizyjnego, kuchenki 

mikrofalowej, telefonu komórkowego lub 

innego źródła zakłóceń elektromagnetycznych. 

Przenieś jednostkę z monitorem w inne 

miejsce, gdzie nie występują zakłócenia 

Brak sygnału na monitorze 

wewnętrznym 

Jednostka zewnętrzna nie ma zasilania Podłącz zasilanie 

Odległość między jednostką zewnętrzną a 

monitorem jest zbyt duża 

Zmniejsz odległość 

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 urządzeń elektrycznych  

i elektronicznych pochodzących z gospodarstw domowych.  

 
Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich Dokumentacji  
informuje, że nie można wyrzucać niesprawnych urządzeń 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 zbierać 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 być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami i składnikami niebezpiecznymi. Nieprawidłowa 
utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach. 
W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym 
punktem sprzedaży, dostawcą lub gminną jednostką organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych bądź przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać 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 oddać 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 Państwo na gminnej 
stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń 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 Państwo czasu lub możliwości przewiezienia swojego 
sprzętu do punktu zbiórki, można skorzystać 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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KIVOS HK INDUSTRY LIMITED 

Hong Kong 
 

 

www.kivos.com.cn 

Importer: 
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