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

Multifunkcjonalny (zarówno przewodowy jak i bezprzewodowy) wideo domofon pracujący w technologii WiFi. 
Technologie high-tech w Twoim domu - integracja wielu funkcji w jeden produkt - nasze urządzenie to wideo domofon, 
dzwonek do drzwi, aparat fotograficzny, noktowizor z czujnikiem ruchu oferujący również możliwośd zdalnego otwierania 
drzwi - i to wszystko dostępne przy użyciu niewielkiego monitora.  Wszystko w jednym.  
Szczególnie warta uwagi jest jego unikalna funkcja automatycznej detekcji osoby, znajdującej się w zasięgu wykrywania. 
Automatyczna realizacja zdjęd pozwala dowiedzied się, kto nas odwiedził, podczas naszej nieobecności. Rejestruje również 
niepożądanych gości!!!  
Urządzenie zapewnia swoistą gwarancję Twojego bezpieczeostwa w Twoim domu. 
A wszystko to jest możliwe bez jakichkolwiek przewodów (lub przy ich użyciu). Jest to bardzo wygodne w instalacji i niezwykle 
proste w użyciu. Specjalnie zaprojektowane do willi, domków jednorodzinnych czy letniskowych, ale również do mieszkao. 
Jednostka zewnętrzna może współpracowad z dowolnym urządzeniem pracującym pod kontrolą systemu ANDROID lub IOS. 
Zasięg ograniczony jest jedynie do siły naszej sieci WiFi lub długości przewodu. 
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 z czujnikiem ruchu - 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. muzyczne 
dzwonki, realizację zdjęd i nagrao video, 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. 

Ostrzeżenia i uwagi: 

1. Uwagi   

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

 Nie należy używad zamienników baterii. Tylko bateria określonego typu mogą byd używana z tym urządzeniem; 
stosowanie innych baterii może prowadzid do wycieku, przegrzania, rozerwania i pożaru akumulatora. 

 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 

 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 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 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 zasilacza 

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

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

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

 Zabronione jest użytkowanie zasilacza 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 zasilacza naczyo z napojami bądź innymi płynami. 

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

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

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

 Wyjmując przewód elektryczny / zasilacz z gniazdka trzymaj za wtyczkę / obudowę zasilacza. Zabrania się ciągnąd za 
przewód elektryczny. 

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

 Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji , wpierw należy wyjąd wtyczkę zasilacza 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: KDB400 

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. 

 Współpraca z dowolnym urządzeniem pracującym pod kontrolą systemu ANDROID lub IOS (smartfon, tablet, etc.) 

 Wysokiej rozdzielczości kamera cyfrowa daje dobrej jakości obraz koncentrując się na jasnym i wyraźnym 
przekazywaniu obrazu. 

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

 16 rodzajów dzwonków - użytkownicy mogą swobodnie wybierad żądane dzwonki polifoniczne  

 Autodetekcja - automatyczna realizacja zdjęd, gdy ktoś zbliży się do drzwi – czujnik ruchu. 

 Funkcja interkomu - do wyboru - jedno lub dwukierunkowa komunikacja. 

 Transmisja na dużą odległośd - odległośd komunikacji ograniczona tylko siłą sygnału WiFi lub długością przewodu LAN. 

 Uniwersalne zasilanie jednostki zewnętrznej – kamera może byd zasilana napięciem AC 9-16 V  
 
Wideodomofon ELMIC KIVOS KDB400 może współpracowad z dowolnym urządzeniem przenośnym z systemem Android 
lub iOS – wówczas użytkownik ma dostęp do pełnej funkcjonalności wideo domofonu. 
 
 
UWAGI: 
Urządzenie przenośne z systemem Android lub iOS nie jest zawarte w zestawie. 
 
Bez urządzenia przenośnego wideodomofon ELMIC KIVOS KDB400 ma ograniczoną funkcjonalnośd do dzwonka 
radiowego. 
Dzwonek radiowy jest wyposażeniem przeznaczonym dla zastosowao mieszkaniowych, jeśli odległośd między jednostką 
zewnętrzną a wewnetrzną nie przekracza 5 m. W przypadku montażu kablowego jednostki zewnętrznej lub w połączenia 
WiFi z odległością więcej niż 5 m od dzwonka – dzwonek nie będzie pracował poprawnie. 
 

Bezprzewodowy wideo domofon  
z funkcją dzwonka 

i dostępem przez sied WiFi lub LAN 
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2.  Parametry pracy: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
L.p. Specyfikacja: Parametry techniczne: 

Jednostka 
zewnętrzna 

Zasilanie  AC 9 ~ 16V 

Zużycie energii  

Wymiary zewnętrzne 145*85*55 mm (wymiary osłony przeciwdeszczowej) 

Waga  

Temperatura pracy  -20℃ ~ 60℃ 

Stopieo ochrony IP55 

Miejsce montażu  Np. ściana zewnętrzna, ogrodzenie, etc. 

Materiał Tworzywo ABS 

Rozdzielczośd  1280x720 @ 30fps or 640x480 @ 30fps 

Kąt widzenia 120°  

Podświetlenie nocne Lampa IR (podczerwieo) / zasięg ok. 2 m 

Protokoły TCP/IP/UDP+P2P 

Wspierane systemy iOS lub Android 

Pamięd zewnętrzna Karta micro SD max 32GB (brak w zestawie) 

Komunikacja LAN lub WiFi  

Standard WiFi IEEE 802.11 b/g/h 

Jednostka 
wewnętrzna  
(dzwonek) 

Zasilanie  Baterie LR6 / AA – 2 szt. 

Wymiary zewnętrzne 95*62*23 mm 

Waga  

Temperatura pracy 0℃~+40℃  

Miejsce montażu Np. Ściana zewnętrzna 

Czas pracy ciągłej Nawet 1 rok - w zależności od użytych baterii 

Zasięg około 5 m wewnątrz pomieszczeo 
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Opis produktu: 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopasowanie urządzeo: 

1. Nacisnij szpilką przycisk dopasowania urządzeo na jednostce wewnętrznej – dzwonku, aż wskaźnik zaświeci się na 
czerwono – rysunek 1. 

2. W tym samym czasie naciśnij przycisk dzwonka na jednostce zewnętrznej – kamerze. W tym czasie wskaźnik 
dzwonka będzie migad. Urządzenia zostaną dopasowane poprawnie jeśli wskaźnik dzwonka przestanie migad – 
rysunek 2. 

Jednostka zewnętrzna - kamera 

Obiektyw

Dioda IR

Czujnik ruchu
gniazdo
karty pamięci
micro SD

przycisk 
RESET

Konektory kablowe

Podswietlenie

Głosnik

Miejsce na nazwisko

Przycisk dzwonka

Mikrofon

Wskaźnik LED

Gniazdo LAN

 

Jednostka wewnętrzna - dzwonek 

G ł osnik

Przycisk wyboru
dzwonka

Wsk aźnik LED

Pokrywa baterii

Pr zy cisk

dopa sow ania

Bate ri e AA

2 szt .

On
Off

 

 
Rysunek 1 Rysunek 2 

Prze wód zasilają cy (+ )
Przewód zasilający (-)

Pod łączenie elektrozaczepu
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Instrukcja instalacji urządzenia: 
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). 
 
Dzwonek wewnętrzny można zamontowad w dowolnym miejscu 
w pobliżu drzwi – otwór na hak umożliwia montaż na ścianie 
przy użyciu haka / śruby ściennej, a taśma samoprzylepna  
dwustronna umożliwia montaż np. na meblach. 
 
Zasięg radiowy – dzwonek / jednostka zewnętrzna – do 10 m 
w zależności od otoczenia i występujących zakłóceo radiowych. 

 

Instalacja krok po kroku: 

Montaż jednostki zewnętrznej: 

③Wsuo kartę pamięci
micro S D do gniazda

①Wytrasuj i wywierd 
otwory na cianieś

②Zamontuj i p rzykręd
osłonę s rubami

④Wsuń urządzenie do 
osłony przeciwdeszczowej

⑤Przykręć urządzenie do
osłony przeciwdeszczowej

44

60

UWAGA: 
Na tylnej części obudowy znajduje się naklejka z identyfikatorem sieciowym urządzenia (RJSS-******-XXXXX) 
Przed montażem proszę zapisad identyfikator sieciowy, np. na instrukcji obsługi lub pudełku. 
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Połączenie jednostki zewnętrznej z siecią: 
 
Metoda 1 – Połączenie za pomocą przewodowej sieci LAN 
 
Zamontuj jednostkę zewnętrzną w miejscu przeznaczenia. 
Podłącz zasilanie do jednostki zewnętrznej. 
Podłącz przewód sieci LAN do urządzenia.  
Podłącz przewód sieci LAN do routera sieciowego. 
Włącz zasilanie i poczekaj na weryfikację połączenia.  

 

Route r
Je dnostka ze wnę trzna

Zas il anie

(przy użyci u 

zas il acza)Pr ze wód

za si la ni a
Pr ze wód

LAN

 

 
Metoda 2 – Połączenie za pomocą przewodowej sieci WiFi 
 
 

Instalacja oprogramowania 
 
Urządzenie wymaga instalacji oprogramowania na urządzeniu przenośnym (dowolne urzadzenie pracujące pod kontrolą 
systemu Android lub iOS).  
Dla urządzeo współpracujących z systemem Android pobierz aplikację ze strony Sklep Play / Google Play lub elmic.pl  
Dla urządzeo współpracujących z systemem iOS pobierz aplikację ze strony APP Store 
 
Jeśli w urządzeniu przenośnym zainstalowany jest czytnik kodów QR – można skorzystad również z kodu QR na koocu 
instrukcji. 
 
KROK 1 - Instalacja: 

 Pobierz i zainstaluj aplikację i-HOME na urządzeniu przenośnym 

 Podłącz zasilanie do jednostki zewnętrznej 
 

KROK 2 – połączenie jednostki zewnętrznej KDB400 z urządzeniem przenośnym: 

 Połącz urządzenie przenośne z jednostką zewnętrzną za pomocą sieci (LAN lub WiFi) 
o W urządzeniu przenośnym uruchom MENU sieci WiFi (najczęściej USTAWIENIA, WiFi) 
o Uruchom funkcję (SKANUJ / WYSZUKAJ SIECI) 
o Połącz się z siecią o ID: AP@APWiFi****** (jak na rysunku 1) 
o Domyślne hasło dla sieci AP@APWiFi****** to 12345678 (jak na rysunku 2) 
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KROK 3 – Dodaj urządzenie w MENU programu i-HOME 

 Upewnij się, że jednostka zewnętrzna i urządzenie przenośne znajdują się w tej samej sieci. 

 Otwórz oprogramowanie i-HOME i użyj przycisku DODAJ URZĄDZENIE (rysunek 3) 

 Wybierz przycisk WYSZUKAJ SIED (Search in LAN), znajdź odpowiedni identyfikator urządzenia (RJSS-******-
XXXXX), wybierz odpowiedni identyfikator (rysunek 4 i 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wprowadź NAZWĘ URZĄDZENIA (Name) (rysunek 6) 

 Podaj HASŁO (Password) – domyślne hasło: 88888888 (rysunek 6) 

 Wybierz przycisk zapisu danych (rysunek 6) 
 

RJSS-******-XXXXX

RJSS-******-XXXXX

RJSS-******-XXXXX

rysunek 7

6rys unek

rysune k 5rysune k 43rysunek

RJSS-******-XXXXX
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KROK 4 – Podłącz urządzenie do obiektowej sieci WiFi 

 Otwórz aplikację i-HOME 

 Wybierz urządzenie, naciśnij strzałkę 

 Z menu wybierz TRYB ZMIANY SIECI (Change device Network mode) (rysunek 7) 

 Wpisz niezbędne dane ręcznie lub WYSZUKAJ AUTOMATYCZNIE (Select the SSID) (rysunek 8 / 9) 

HOME

HOME 1

HOME 2

9rysune krysunek 8

C han ge d evice n et wor k m od e 

De v ice  is co n n e cte d

LAN mo de:

Wi-Fi password

Select the SSID:

 
KROK 5 – Podaj i zapis hasło do obiektowej sieci WiFi 

 Jak na rys. 10 

rysunek 10

Ch ang e dev ice ne tw or k mo de 

De vic e  is c o nn e c te d

LAN mode :

Wi-Fi password

Select the SSID:

HOM E
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USTAWIENIA HASŁA 

 Wybierz USTAWIENIA HASŁA (Security Setting) celem zmiany hasła. 

 Do wyboru są opcje: 
o Ustawienie hasła sieci Wifi (Wireless password setting) – do zmiany hasła sieci wifi (hasło początkowe 

123456780 
o Ustawienie hasła urządzenia (Device password setting) – do dodawania urządzenia zewnętrznego w sieci 

WAN (hasło początkowe 8888 8888) 
o Ustawienie hasła odblokowania zamka (Unlock password setting) – hasło odblokowania zamka powinno 

składad się z 4 cyfr. Hasło powinno zostad ustawione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KROK 6 – Dodawanie urządzenia 

 Upewnij się, czy urządzenie z Android / iOS ma dostęp do sieci  

 Upewnij się, czy urządzenie jest podłączone do sieci WiFi  

 Uruchom program na urządzeniu, wprowadź ręcznie identyfikator urządzenia (Device ID) oraz hasło (Password) 

 Zapisz ustawienia 
 

 

Wi re less pas sword setting

D ev ice password s etting

U nl oc k pass word setting 

rysune k 11

 

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


 

Strona 12 z 20 rev. 1.1.1 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI: KIVOS KDB400 
  

BEZPRZEWODOWY WIDEO DOMOFON 
Z FUNKCJĄ DZWONKA Z DOSTĘPEM WIFI / IP 

  

 

www.elmic.pl, elmic@elmic.pl  

Wprowadzenie do oprogramowania urządzenia: 
 
Ekran główny urządzenia: 

 
 
 
 
Opis poszczególnych ikon: 
 
  

realizacja zdjęd 
 
 
realizacja nagrania  
wideo 
 
interkom dwukierunkowy 
 
 
drugim poziom menu 
(submenu) 
 
Tryb wideo 

 
 

 

 
podgląd zdjęd 
 
 
 
podgląd nagrao wideo 
 
 
 
sterowanie elektrozaczepem 
 
 
dostosowanie natężenia  
oświetlenia 
 
 
obsługa czujnika ruchu 
 

 
 

Regulacja kontrastu / jasności 

http://www.elmic.pl/
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Funkcje urządzenia: 
 
Urządzenie wymaga do współpracy dowolne urządzenie mobilne z zainstalowanym systemem Android lub iOS. 
Przed rozpoczęciem pracy należy uruchomid urządzenie mobilne i uruchomid zainstalowaną aplikację. 
 
Dostępne funkcje: 

 Sterowanie elektrozaczepem 

 Realizacja zdjęd (photo taking) 

 Realizacja nagrao wideo (video taking) 

 Dwukierunkowy interkom (intercom) 
 

Zdalne sterowanie elektrozaczepem: 

Aby sterowad elektrozaczepem należy postępowad jak na rysunkach poniżej 

 Wybierz podłączoną kamerę zewnętrzną 

 Naciśnij wyświetlone zdjęcie 

 Wprowadź hasło odblokowania zamka. 
 

picture 13 picture 1 4

1rysunek 4 1rysunek 5
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Realizacja zdjęd: 

Aby wykonad i zapisad zdjęcie należy użyd ikony aparatu fotograficznego: 
 

Przeglądanie / wyszukiwanie zdjęd: 

Aby przeglądad / wyszukad zapisane zdjęcie należy postępowad jak na rysunkach poniżej 

 Użyj ikony przeglądania zdjęd. 

 Wpisz datę wykonania zdjęcia (jak na rysunku 17) lub przeglądaj bezpośrednio wyświetlone zdjęcia (jak na rysunku 
18) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizacja nagrao wideo: 

Aby wykonad i zapisad nagranie wideo należy użyd ikony kamery wideo: 
 

Przeglądanie / wyszukiwanie nagrao wideo: 

Aby przeglądad / wyszukad zapisane nagranie wideo należy postępowad jak na rysunkach poniżej 

 Użyj ikony przeglądania nagrao wideo 

 Z listy nagrao wybierz nagranie wideo do przeglądu (jak na rysunku 19) 

ry sune k 19

3.Che ck vide o from door came ra

picture 1 8

Note: should install the system for the first time usage (like Android and apple)
Initial Wifi ID: AP@APwifi******
Initial ID password: RJSS-******-XZNEN

M obi le E nd

 

rysunek 17 rysune k 18
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Przeglądanie zdjęd i nagrao wideo bezpośrednio z karty pamięci (microSD): 

Aby przeglądad zapisane zdjęcia / nagrania wideo z karty pamięci – kartę pamięci należy za pomocą odpowiedniego 
adaptera podłączyd do komputera PC i przeglądad zdjęcia / nagrania wideo z poziomu eksploratora plików. 
Karta pamięci zainstalowana powinna byd w jednostce zewnętrznej jak na rysunku 20. 
 
Standard kart pamięci – micro SD. 
 
UWAGA:  
Karta pamięci nie jest dołączona do zestawu. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA:  
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy zainstalowad aplikację iHome na urządzeniu przenośnym z systemem 
Android lub iOS. 
 
 

IV V ideo.

r ysune k 20

Note: should install the system for the first time usage (like Android and apple)
Initial Wifi ID: AP@APwifi******

Initial ID password: RJSS-******-XZNEN
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Podłączenia elektryczne urządzenia 
 

 

+ -

1.Podłączenie urządzenia do zasilania.

(zasilacz w zestawie)
czerwony przewód (+) należy podłączyd do konektora 1
czarny przewód (-) należy podłączyd do konektora 2 

2. Podłączenie elektrozaczepu i zasilacza do urządzenia

(elektrozaczep i zasilacz nie znajdują się w zestawie)

RJSS-******-XXXXX

Schemat podłączeo urządzenia z zasilaniem i z elektrozaczepem

+ -
DC 12V

IOS AppAndroid App

Celem instalacji oprogramowania można zeskanowad kod :QR

AC 9 16V～

elektrozaczep i zasilacz podłączamy do konektorów 3 i 4
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 Uwagi podczas instalacji: 

 
 
 
 
 
 
 

Zawartośd zestawu: 
Instrukcja obsługi PL+EN (wersja PDF) 
Karta gwarancyjna 

1szt. 
1 szt. 

Jednostka zewnętrzna z kamerą i przyciskiem dzwonka 1szt. 
Osłona przeciwdeszczowa jednostki zewnętrznej 
Jednostka wewnętrzna (dzwonek) 

1szt. 
1szt.  

Zasilacz 
Przewód zasilacza 
Śruby 
Opakowanie 

1 szt. 
1 szt. 
1 kpl. 
1 kpl. 

  
  
  

UWAGA: 
Urządzenie przenośne z systemem Android lub iOS nie jest zawarte w zestawie. 
Baterie R6 / LR6 / AA – nie są zawarte w zestawie. 

 
 

 
Wszystkie prawa zastrzeżone. 
Kopiowanie, udostępnianie, rozpowszechnianie niniejszej instrukcji obsługi, bez pisemnej zgody autora – ZABRONIONE. 
Autor instrukcji      KIVOS HK INDUSTRY LIMITED HONG KONG 
Korekty i tłumaczenie na język polski  ELMIC / PHU FENIKS POLAND 

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. 
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Warunki gwarancji: 
Gwarancja jest ważna tylko, gdy karta gwarancyjna załączona do zestawu jest poprawnie wypełniona, a także wraz  
z załączonym dokumentem zakupu (paragon, faktura). Każde urządzenie ma podany na obudowie i opakowaniu model.  
Na każdym urządzeniu naniesiona jest również plomba gwarancyjna. 
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zapisów gwarancji, jeśli te informacje zostały usunięte lub w jakikolwiek 
sposób uszkodzone. 
Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w załączonej karcie gwarancyjnej. 
Gwarancja nie ma zastosowania w przypadkach innych niż wady materiału, konstrukcji i wykonania. 

 

Problemy i rozwiązania: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Problem Przyczyny Możliwe rozwiązania 

Jednostka zewnętrzna nie 
może się uruchomid 

Nie nacisnąłeś włącznika Naciśnij włącznik 

Brak połączenia z zasilaniem zewnętrznym Podłącz zasilacz 

Dzwonek nie może się 
uruchomid 

Baterie nie zostały zainstalowane Zainstaluj baterie 

Baterie zostały rozładowane Zmieo baterie 

Jednostka zewnętrzna i dzwonek wewnętrzny 
nie zostały dopasowane 

Zastosuj procedurę dopasowania urządzeo 
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Zdjęcia produktu: 
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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  N. 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 180 poz. 1495) 
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