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

Wielofunkcyjny bezprzewodowy wideo domofon KIVOS KDB700mk2 pracujący w technologii 2.4G, z możliwością rozbudowy  
o kolejne urządzenia – w ten sposób powstaje wideo system urządzeo 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 zdjęd lub nagrao wideo pozwala dowiedzied się, kto nas odwiedził, podczas naszej nieobecności. 
Rejestruje również niepożądanych gości!!!  Urządzenie zapewnia swoistą gwarancję Twojego bezpieczeostwa 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. Jednostka zewnętrzna z kamerą mogą współpracowad 
nawet z trzema dopasowanymi monitorami z max odległości wynoszącej do 150 metrów (w otwartym terenie) – to już 
naprawdę 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 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 załączona bateria i ładowarka może byd używana z tym urządzeniem; 
stosowanie innych baterii i ładowarek 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 

 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 lub przez przewód danych USB podłączony  
do komputera. 

 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. 
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 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. 

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: KDB700mk2  

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 - 7,0 calowy ekran TFT zapewniający doskonałą klarownośd obrazu. Dzieci 
lub osoby starsze, niezależnie od ich wzrostu i problemów ze wzrokiem, mogą wszystko obserwowad 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 prędkośd transmisji bezprzewodowej - prędkośd 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. 

 Automatyczne wykrywanie ruchu - jeżeli czujnik wychwyci ruch przed kamerą zewnętrzną - urządzenie automatycznie 
wykona zdjęcie / zarejestruje nagranie wideo. 

 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 pojemnośd akumulatorów litowych w połączeniu z inteligentną technologią 
oszczędzania energii, powoduje, że w pełni naładowane baterie zapewniają do 10 dni pracy w trybie czuwania. 

Wielofunkcyjny bezprzewodowy 
wideo domofon 
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 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. Dane zapisywane są na karcie pamięci. 

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

 Uchwyt wielofunkcyjny - dopasowanie ładowarki. 

 Rozszerzone funkcje - obsługa jednej jednostki zewnętrznej z kamerą i max trzech monitorów wewnętrznych. 

 Transmisja na dużą odległośd - odległośd komunikacji może osiągnąd do 150 metrów na otwartej przestrzeni i do  
ok. 60 metrów wewnątrz pomieszczeo. 

 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） 

Zasilanie zewnętrzne 9~16V DC/AC (zasilacz w komplecie) 

Zużycie energii 400 mA 

Wymiary zewnętrzne 134*74*31mm 

Waga 138 g 

Temperatura pracy  -10℃~+50℃   

Stopieo ochrony IP55 

Miejsce montażu  Naścienny 

Materiał Tworzywo ABS 

Rozdzielczośd kamery 300,000 px 

Kąt widzenia 120°  

Podświetlenie nocne 2 diody IR (podczerwieo) 

Czas pracy ciągłej 3 godziny 

Czas czuwania 300 godzin 

Czas ładowania 3 godziny 

Jednostka 
wewnętrzna  
z monitorem 

Zasilanie zewnętrzne DC 9V 2A (zasilacz w komplecie) 

Zużycie energii 400 mA 

Wymiary zewnętrzne  126*84*20  mm 

Waga 387 g 

Temperatura pracy -0℃~+40℃  

Miejsce montażu Podręczny lub wiszący 

Typ monitora Kolorowy monitor 7.0" TFT  

Rozdzielczośd 640*480 

Tryb pracy bezprzewodowej 2.4GHz 

Transfer danych 25fps 

Format plików wideo AVI 

Format plików zdjęciowych JPEG 

Zasięg 
około 150m na otwartej przestrzeni 
około 60m wewnątrz pomieszczeo (w zależności od lokalnych 
uwarunkowao i zakłóceo) 
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Opis produktu 

 
Jednostka zewnętrzna 

 

 

 

Jednostka wewnętrzna 
 

Connector  – złącze przewodowe 
Reset   – przycisk RESET 
Battery cover  – pokrywa baterii 
Camera   – kamera 
PIR  – czujnik ruchu 
Infrared  – lampa podczerwieni 
SPK (Speaker)  – głośnik 
LED   – kontrolka pracy 
CALL   – przycisk dzwonka 
MIC (Microphone) – mikrofon 
 
 
 
 

 

7,0 inch screen LCD   – 7,0” ekran LCD 
Speaker  – głośnik 
Exit (MONITOR)  – przycisk wyjście / monitor 
Menu (UNLOCK)  – przycisk menu / blokady 
OK / ON/OFF  – przycisk OK / wyłącznik 
Up (VIDEO)  – przycisk góra / wideo 
 Down (PHOTO)  – przycisk  dół / zdjęcia odtwarzanie 
TF  – gniazdo karty pamięci TF (micro SD) 
Brightness – regulacja jasności ekranu 
Colour  – regulacja koloru ekranu 
Volume  – regulacja poziomu głośności 
USB  – gniazdo interfejsu USB 
9VCD Power – gniazdo zasilania 
MIC  – mikrofon  
Status LED  – wskaźnik statusu - dioda LED 
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Przyciski: 
A. Przyciski części wewnętrznej - monitora (5 przycisków) 

1. Przycisk OK / ON / OFF - 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 zdjęd 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). 

B. Przyciski części wewnętrznej (3 potencjometry) 
1. Brightness  – regulacja poziomu jasności ekranu  
2. Colour  – regulacja intensywności kolorów ekranu  
3. Volume  – regulacja poziomu głośności 

C. Przycisk części zewnętrznej - kamery 
1. Przycisk dzwonka - użycie przycisków spowoduje uruchomienie zarówno dzwonka. 
2. Przycisk RESET - użyj przycisku, aby zresetowad urządzenie (w przypadku problemów z oprogramowaniem 

urządzenia) 

Instrukcja instalacji urządzenia: 
 

  

 

 

 

Instalacja krok po kroku: 
1. Przed montażem urządzenia należy wywiercid otwór montażowy oraz użyd 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 uszczelnid 
podkładką gumową. Uchwyt przymocowad za pomocą śrub / wkrętów do podłoża. 

 

    
Rysunek 1      Rysunek 2            Rysunek 3  Rysunek 4 

2. Jeżeli przewód zasilający przechodzi przez ścianę, doprowadzamy go do jednostki zewnętrznej przez otwór w tylnej 
ściance uchwytu. 
Jeżeli przewód zasilający prowadzony jest po ścianie, doprowadzamy go do jednostki zewnętrznej przez dolną częśd 
uchwytu. 
Podłącz przewód zasilający zgodnie z poniższym schematem. Otwór dla przewodu powinien mied średnicę 16-30 mm. 

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

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

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). 
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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 uchwytu ściennego  
 

 

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. 

 

 

 

Podczas instalacji monitora wewnętrznego należy 

pamiętać, by między jednostką zewnętrzną  

a monitorem było jak najmniej przeszkód. 
Optymalnym miejscem montażu monitora będzie 

pobliże okna, z którego widoczna jest furtka, przy 
której zamontowana jest kamera zewnętrzna. 

Takie miejsce montażu / ustawienia zapewni najlepszą 
jakość połączenia radiowego. 
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Wspornik stołowy 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Instalacja baterii (jednostka zewnętrzna) 
Jednostka zewnętrzna może byd zasilania również z baterii (zalecane jako zasilanie awaryjne). 
W polskich warunkach klimatycznych zaleca się stosowanie zasilania zewnętrznego jednostki zewnętrznej.  
Zasilanie bateryjne może byd stosowane w przypadku montażu wewnątrz budynku. 
 

1. Przesuo 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. 

 

Instalacja baterii (jednostka wewnętrzna - opcjonalna) 
Jednostka wewnętrzna może byd zasilania również z baterii (umożliwia to pracę bez zasilacza). 
 

1. Zdejmij uchwyt ścienny. 
2. Przesuo wspornik stołowy. 
3. Delikatnie otwórz pokrywę komory baterii. 
4. Włóż akumulator, ustaw ją odpowiednio w komorze baterii i podłącz do wtyczkę do gniazdka. 
5. Zamontuj ponownie pokrywę komory baterii. 
 
Bateria jednostki wewnętrznej (dla monitorów 7 cali) jest wyposażeniem opcjonalnym. 
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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 pamięd masową, gdy karty pamięci  
w urządzeniu nie została zainstalowana - funkcje realizacji zdjęd  
i nagrao wideo są niedostępne. 
 
Urządzenie 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 uzyskad przy użyciu zewnętrznego czytnika kart pamięci (nie jest zawarty w zestawie) 
 
Uwaga: z kartą pamięci należy obchodzid się ostrożnie, delikatne urządzenie elektroniczne - nie rzucad, uderzad, narażad na 
wibrację, działanie pola magnetycznego lub niskich / wysokich temperatur - w przeciwnym razie, karta pamięci może 
zostad uszkodzona. 
 
Karta pamięci jest wyposażeniem opcjonalnym. 
 

Podstawowe funkcje: 

1. Uruchomienie jednostki zewnętrznej 

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

2. Włączanie i wyłączanie urządzenia 

Podłącz zasilanie jednostki wewnętrznej z monitorem, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk “OK”, po ok. 3 sekundach 
wyświetlone zostanie logo wraz z charakterystycznym dźwiękiem "biip". Urządzenie przechodzi w stan gotowości. 
Jeśli ponownie naciśniesz i przytrzymasz przycisk “OK”, po ok. 1 sekundzie urządzenie przejdzie w stan czuwania. 
Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk “OK”, 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 włączyd lampę 
podczerwieni, pokazad obraz na zewnątrz, wykonad zdjęcie lub nagrad film wideo 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). 
Jeśli włączone jest białe podświetlenie LED, ekran wyświetla obraz kolorowy. 
Jeśli włączone jest podświetlenie w podczerwieni, ekran wyświetla obraz czarno - biały. 
Uwaga: obiektyw oraz lampy podczerwieni należy utrzymywad w czystości. 

 

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

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

3. Wyjęcie karty pamięci - należy delikatnie nacisnąd kartę 
pamięci, aż usłyszysz dźwięk kliknięcia, a następnie karta 
pamięci wysunie się samoczynnie z gniazda. 
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4. 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 dźwiękiem 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 wyświetlad obraz  

 i emitowad 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 byd 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), użycie 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. 

5. 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 zakooczy automatycznie połączenie, przechodząc w tryb czuwania. 
Interkom, w trybie monitora, czerwony wskaźnik LED świeci się światłem ciągłym, dźwięk przekazywany jest 
jednokierunkowo, z jednostki zewnętrznej do monitora,  

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

 użycie przycisku "EXIT" przywraca przekazywanie jednokierunkowe dźwięku, czerwony wskaźnik LED świeci się 
ponownie światłem ciągłym.  Operację można powtarzad wielokrotnie. Połączenie w trybie interkomu trwa ok 90 
sekund. 

Odblokowanie zamka, w trybie pracy: 
- użycie 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 zdjęd, w trybie monitoringu: 

 jednokrotne użycie 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: 

 użycie przycisku "wideo" rozpoczyna realizację nagrania wideo, 

 ponowne użycie 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: 

 użycie przycisku "EXIT" kooczy połączenie, urządzenie przechodzi w tryb gotowości,  
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6. 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 wywoład inny monitor. 
W trybie gotowości, jeśli są trzy monitory wewnętrzne, naciśnij przycisk górnej / dolnej strzałki, aby wybrad 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 zawiesid, 

 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. 

 

7. 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 wyłączyd alarm. 
 
Uwaga: Jednostka zewnętrzna może ponownie zostad uruchomiona po ponownym podłączeniu z uchwytem  
i przeinstalowaniu. 
 

8. 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.  

 

9. Menu 

W trybie gotowości, użycie przycisku "MENU" wyświetla graficzne menu główne na ekranie monitora. 
Dostępne jest 12 opcji menu głównego. 
Dokonaj wyboru przyciskiem strzałki i zatwierdzając przyciskiem "OK" 
Uwaga: Użyj przycisku "EXIT", by wrócid do poprzedniego poziomu menu. 

a. Video - 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 poleceo: "Play" (odtwarzanie), "Delete" (Usuo), "Delete All" (Usuo wszystkie) lub "Back" (Wród), naciskając 
przycisk strzałki, a następnie przycisk "OK". 
W trybie odtwarzania - naciśnij przycisk "OK", aby zatrzymad nagranie / uruchomid ponownie nagranie; naciśnij przycisk 
"EXIT", aby wyjśd. 

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


 

Strona 13 z 21 rev. 1.1.1 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI: KIVOS KDB700mk2   WIELOFUNKCYJNY BEZPRZEWODOWY WIDEO DOMOFON   
 

www.elmic.pl, elmic@elmic.pl  

b. Auto VD – pozycja Auto Control 

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 wyjśd 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). 

c. Photo - Tryb zdjęd 

Wybierz w menu tryb zdjęd. 

 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 zdjęd, 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 zdjęd, na ekranie wyświetlana jest lista 
folderów, a w nich lista plików, najnowszy plik wyświetlany jest na pierwszej pozycji. 

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

d. Record - Historia połączeo 

Wybierz “Record” (Historia połączeo), dla sprawdzenia listy zdarzeo (jeśli są zarejestrowane nieodebrane zdarzenia, na 
ekranie pod wskaźnikiem zasięgu sygnału radiowego pojawi się dodatkowa ikona – „dwie osoby”). Jeśli nie ma nowych 
zdarzeo, ekran wyświetla komunikat “No Record” (brak pozycji). Z menu wybierz polecenie "Play" (Odtwarzanie) lub 
"Delete" (Usuo), naciśnij przycisk strzałki, a następnie przycisk "OK", aby zatwierdzid. 

 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 połączeo. 

 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 połączeo. 

W trybie odtwarzania - naciśnij przycisk "OK", aby zatrzymad nagranie / uruchomid ponownie nagranie;  naciśnij przycisk 
"EXIT", aby wyjśd. 
Użycie przycisku "EXIT", powoduje powrót do menu głównego. 
Uwaga: po odłączeniu zasilania lub użyciu przycisku "RESET", cała historia połączeo zostanie skasowana. 

e. Language - Ustawianie wersji językowej 

Wybierz pozycję “Language” jeśli chcesz wybrad wersję językową (dostępne języki mogą różnid 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 wyjśd z menu bez zatwierdzenia zmian, naciśnij przycisk „EXIT” 

f. ID - Numer identyfikujący monitor wewnętrzny (1, 2 lub 3) 

Wybierz pozycję “ID/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 wartości naciśnij ponownie przycisk „OK”,  

 Jeśli chcesz wyjśd z menu bez zatwierdzenia zmian, naciśnij przycisk „EXIT” 
Uwaga: W przypadku, gdy używamy więcej niż jednego monitora, każdy monitor użytkowany w zestawie powinien mied 
przypisany odrębny numer. 
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g. Standby - Ustawienie czasu wyświetlania  

Wybierz pozycję “Standbay / 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 wyjśd z menu bez zatwierdzenia zmian, naciśnij przycisk „EXIT” 

h. Time - Ustawienia czasu i daty  

Wybierz pozycję “Time / Time and  Date” dla ustawienia daty i czasu. 

 Używając przycisku “MENU” zmieniasz pozycję do ustawienia. 

 Używając przycisku strzałki wybierz wartośd ustawianej pozycji.  

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

 Dla zatwierdzenia wybranej wartości naciśnij ponownie przycisk „OK”,  

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

i. Password - Ustawienie hasła  

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

 Używając przycisku “MENU” zmieniasz pozycję do ustawienia. 

 Używając przycisku strzałki wybierz wartośd ustawianej pozycji.  

 Dla zatwierdzenia wybranej wartości naciśnij ponownie przycisk „OK”,  

 Jeśli chcesz wyjśd 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 
ustawieo. Jeśli wprowadzone hasło nie będzie prawidłowe, na ekranie pojawi się komunikat “failed” i urządzenie ponowi 
prośbę o podanie hasła. 

j. Sense - Ustawienie czujnika ruchu 

Wybierz pozycję “Sense / Sense setup” dla wybrania ustawieo czujnika ruchu. 
Używając przycisku strzałki wybierz odpowiednią funkcje, użycie przycisku „OK” zatwierdzi wybrany poziom.  

 Turn Off  - wyłączenie czujnika ruchu 

 Turn On  - włączenie czujnika ruchu 
o Low Sensitivity - niska czułośd czujnika ruchu 
o High Sensitivity - wysoka czułośd czujnika ruchu 
o Back  - powrót 

 Sense Auto Record - automatyczne nagrywanie przy pomocy czujnika ruchu 
o Turn Off  - wyłączenie funkcji autonagrywania przy pomocy czujnika ruchu 
o Turn On  - włączenie funkcji autonagrywania przy pomocy czujnika ruchu 
o Back  - powrót 

 Back  - powrót 
Jeżeli wybór zostanie zrealizowany prawidłowo, na ekranie pojawi się komunikat “success”. 
Naciśnij przycisk “EXIT” jeśli chcesz wrócid do głównego menu. 

k. Ring  - Ustawienia poziomu dźwięku dzwonka 

Wybierz pozycję “Ring” dla wybrania poziomu dźwięku dzwonka. 

 Używając przycisku strzałki wybierz odpowiedni poziom dźwięku dzwonka (do wyboru 10 poziomów), użycie 
przycisku „OK” zatwierdzi wybrany poziom.  

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

l. Reset - Przywrócenie ustawieo fabrycznych  

Wybierz pozycję “Reset / Restore settings” jeśli chcesz przywrócid ustawienia fabryczne urządzenia. 
1. Używając przycisku strzałki wybierz odpowiednią komendę: 

a. Yes  – jeśli chcesz przywrócid ustawienia fabryczne urządzenia. 
b. No  – jeśli rezygnujesz z przywrócenia ustawieo fabrycznych urządzenia. 
c. Back  – powrót do menu 

2. Dla zatwierdzenia wybranej komendy naciśnij przycisk „OK”,  
3. Jeśli chcesz wyjśd z menu bez zatwierdzenia zmian, naciśnij przycisk „EXIT” 
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m. Code - Dopasowanie urządzeo 

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 wprowadzid ponownie). 
W takim przypadku wprowadź ponownie poprawne hasło. 
 
Dostępne funkcje: 

 match code (lub Creating a Network)  - dopasuj kod  (lub utwórz sied)  

 give code (lub Start the Network)  - podaj kod  (lub uruchom sied) 

 receive code (lub Joint the Network)  - pobierz kod  (lub dołącz do sieci) 

 clear code (lub Leave the Network)  - wyczyśd kod (lub wyczyśd sied) 
 
UWAGA: W zależności od wersji wgranego oprogramowania może pojawid się jeden z dwóch zestawów w/w komend. 
Procedura postępowania jest identyczna dla obydwóch wariantów. Poniżej opisany jest tylko pierwszy przypadek. 
 
 
Match code - kod dopasowania (jednostka zewnętrzna powinna byd 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 wyjśd z menu i przejśd w tryb gotowości. 
Uwaga: jeżeli dopasowanie się nie powiodło, spróbuj ponownie. Jeśli ponownie brak dopasowania konieczne będzie 
wyczyszczenie kodu i / lub również zresetowanie jednostki zewnętrznej (przycisk RESET przy paneli baterii) 
 
Metoda wyczyszczenia kodu monitora wewnętrznego: 

 funkcja code (kod), clear kod (wyczyśd 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). 

 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 zakooczone w ciągu 16 sekund, urządzenie potwierdzi to trzema sygnałami dźwiękowymi 
„biip” oraz komunikatem "Success", a następnie wyjdzie z menu „recive code” i przejdzie do „code menu”.   

 W dodanej jednostce zewnętrznej (po zakooczeniu 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 
„biip”, 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 zakooczone pobieranie kodu, użyj przycisku „OK”  na monitorze, celem wyjścia z trybu „give code”, przejdziesz 
do „code menu”  

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

 po zakooczeniu 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 – wyczyśd kod  
w jednostce zewnętrznej (nie czyśd 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 funkcji należy poinformowad urządzenie o nich.  

 Sposób informowania: jednostka zewnętrzna informuje wszystkie monitory wewnętrzne (wszystkie monitory 
wewnętrzne powinny byd dopasowane). 

 
Funkcja czyszczenia kodu (Clear Code) 
W menu głównym wybierz pozycję „code”, zatwierdź przycisk naciśnij przycisk "OK", aby wejśd do menu:  

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

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

 przyciskiem strzałki wybierz "Clear Code” (wyczyśd kod), naciśnij przycisk "OK", aby wyczyścid kod dopasowania,  

 wybierz "Back" (Powrót), aby zakooczyd,  

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

n. Format - Formatowanie karty pamięci 

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

 Używając przycisku strzałki wybierz odpowiednią komendę: 
a. Yes  – jeśli chcesz sformatowad kartę pamięci.  
b. No  – jeśli rezygnujesz z formatowania karty pamięci.  
c. Back  – powrót do menu 

 Dla zatwierdzenia wybranej komendy naciśnij przycisk „OK”,  

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

o. Version - Wersja urządzenia 

Wybierz pozycję “ Version” jeśli chcesz wyświetlid wersję urządzenia. 
Naciśnij przycisk „OK” lub „EXIT”, aby wrócid do głównego menu. 

p. Exit – Powrót do głównego ekranu 

Wybierz pozycję “ Exit” jeśli chcesz opuścid główne menu i wrócid do ekranu startowego. 

 

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


 

Strona 17 z 21 rev. 1.1.1 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI: KIVOS KDB700mk2   WIELOFUNKCYJNY BEZPRZEWODOWY WIDEO DOMOFON   
 

www.elmic.pl, elmic@elmic.pl  

Bateria i ładowanie: 
Dla sprawności baterii, proszę całkowicie naładowad nową baterię. 
Jeżeli jednostka zewnętrzna ma rozładowaną baterię, kontrolka będzie migad. Naładuj baterię. 
Baterię jednostki zewnętrznej należy wymienid bądź naładowad przy użyciu ładowarki lub przewodu USB. Kontrolka będzie 
świecid jaśniejszym światłem. 
Jeżeli jednostka wewnętrzna ma rozładowaną baterię, kontrolka będzie migad, raz na sekundę. Naładuj baterię. 
Jednostkę wewnętrzną można ładowad przy pomocy ładowarki lub przewodu USB. 
Zielona kontrolka będzie świecid jaśniejszym światłem. 
Baterię ładowad można podczas pracy urządzenia. Jeśli bateria będzie w pełni naładowana, ładowarka wyłączy się 
automatycznie. 
Urządzenie wykorzystuje wysokiej jakości akumulator litowy, wielokrotnego ładowania.  
 
Dla jednostki zewnętrznej - typ baterii: BP-6M. 
Dla jednostki wewnętrznej – dedykowany akumulator (pytaj dystrybutora) 
 
Nie stosowad innych typów i rodzajów baterii. 
 
Uwaga:  

 Jeżeli poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski, niektóre funkcje urządzenia (np. realizacja zdjęd, 
korzystanie z pamięci wewnętrznej) mogą byd niedostępne. 

 Należy stosowad się do zaleceo producenta baterii – jeśli takie znajdują się w zestawie z baterią. 

 Jeżeli urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy czas – okresowo (co 2 miesiące) należy naładowad baterię. 

 Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy czas – należy usunąd baterie z urządzenia. 

 Baterie z czasem tracą właściwości. Zużycie baterii w funkcji czasu jest zjawiskiem normalnym. Żywotnośd baterii 
może byd krótsza niż gwarancja na urządzenie. Po zużyciu baterii należy ją wymienid na nową tego samego typu. 

 

Zawartośd zestawu: 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Instrukcja obsługi PL+EN (wersja PDF) 
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 ścienny jednostki wewnętrznej 1 szt. (opcjonalnie dodatkowo 1 lub 2 szt.) 
Uchwyt ścienny jednostki wewnętrznej 
Ładowarka sieciowa (DC9V) 
Kabel adapter dla jednostki zewnętrznej   

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

Bateria litowa (BP-6M) 
Śruby do montażu uchwytu zewnętrznego 
Opakowanie 

1 szt.  
6 szt.  
1 kpl. 
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Dostępne zestawy: 
ELMIC KIVOS KDB700mk2-1-1 zestaw podstawowy – 1 jednostka zewnętrzna + 1 jednostka wewnętrzna 
ELMIC KIVOS KDB700mk2-1-2 zestaw rozszerzony – 1 jednostka zewnętrzna + 2 jednostki wewnętrzne 
ELMIC KIVOS KDB700mk2-1-3 zestaw rozszerzony – 1 jednostka zewnętrzna + 3 jednostki wewnętrzne 
 
Opcjonalnie dostępne również: 

 Stojaki z ładowaniem pod monitor 

 Podstawka pod monitor 

 Ładowarki monitora 

 Baterie do jednostki zewnętrznej 

 Baterie do jednostki wewnętrznej 

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. 
Gwarancja nie obejmuje zużycia baterii. 
 

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.  
 
Zmiany lub modyfikacje urządzenia nie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodnośd, mogą spowodowad 
unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia, wsparcia technicznego oraz uprawnieo wynikających  
z gwarancji. 
To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z warunkami dla urządzeo cyfrowych klasy B (m.in. zgodnie  
z przepisami FCC). Uwarunkowania te zostały opracowane, aby zapewnid należytą ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w 
instalacjach domowych . Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitowad energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie 
jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodowad zakłócenia w łączności radiowej. Jednakże zarówno 
producent jak i importer, nie może zapewnid, mimo uzyskanej zgodności, że zakłócenia nie wystąpią  
w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można 
sprawdzid włączając je i wyłączając, zaleca się wykonanie próby usunięcia zakłóceo w jeden lub więcej z następujących 
sposobów: 

 zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej, 

 zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem RTV, 

 podłączenie zasilania urządzenia do gniazdka sieciowego w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest 
odbiornik RTV. 

 
Jeżeli powyższe metody nie pomogą, skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym serwisantem RTV w celu uzyskania 
pomocy. 
 
 
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 
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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 

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 połączyd 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 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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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 dn. 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 180 poz. 1495) 

 

Producer:  
KIVOS HK INDUSTRY LIMITED 
Hong Kong 
 
 
www.kivos.com.cn 

Importer: 
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe FENIKS  
ul. Słoneczna 110,  
Nowa Kuźnica, 42-350 Koziegłowy 
Poland 
www.elmic.pl, elmic@elmic.pl 
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