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

 
Technologie high-tech w Twoim domu - integracja wielu funkcji w jednym urządzeniu  - nasze 
urządzenie to detektor obecności, kamera wideo, noktowizor z czujnikiem ruchu, alarm dźwiękowy o 
natężeniu ok 100 dB.   
A wszystko bez jakichkolwiek przewodów. Jest to bardzo wygodne w instalacji i niezwykle proste w 
użyciu. Specjalnie zaprojektowane do willi, domków jednorodzinnych czy letniskowych. Nie jest to tylko 
jest toalarm, to również rejestrator wideo, który nie tylko odstrasza intruzów, ale również daje dowody 
(w postaci nagrania wideo). Niezależna funkcja automatycznego wykrywania ruchu i zapisu wideo 
umożliwia nagranie wszystkich zdarzeo w zasięgu. 
 
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 domowy alarm z kamerą wideo - 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. alarm akustyczny, 
realizację 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 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 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 rozgrzac 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 elemtnów 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. 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.  
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 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: KVA 01 

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. 

 Szeroki kąt detekcji czujnika podczerwieni – 110 stopni 

 Długi zakres detekcji czujnika podczerwieni – 3 – 10 m 

 Wysokie natężenie dźwięku alarmu – ok. 100 dB 

 Kolorowy monitor LCD wysokiej rozdzielczości – 2,4 calowy ekran TFT zapewniający doskonałą klarownośd obrazu.  

 Wysokiej rozdzielczości kamera cyfrowa - o rozdzielczości 300.000 pikseli daje wyśmienity 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. 

 Obsługa kart pamięci w standardzie TF (micro SD) o pojemności do 32 GB. Zapis nagrao wideo na karcie pamięci. 

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

 Urządzenie posiada aktywne połączenie bez demontażu. Posiada funkcję odtwarzania, pobierania lub usuwania 
nagrao wideo w dowolnym czasie. 

 Bardzo długi czas oczekiwania - wysoka pojemnośd akumulatorów litowych w połączeniu z inteligentną technologią 
oszczędzania energii, powoduje, że w pełni naładowane baterie zapewniają do 6 miesięcy pracy w trybie czuwania. 

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

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

 Pilot zdalnego sterowania - proste i wygodne w użyciu sterowanie urządzeniem. 

 Podwójny system zasilania - zasilanie bateryjne (3 akumulatory x AA) lub sieciowe (ładowarka AC100 ~ 240V, DC5V), 
stosowanie zasilacza uniezależnia użytkownika od konieczności wymiany / ładowania baterii baterii. 

 Bardzo prosta instalacja - instalacja bezprzewodowa umożliwia proste, wygodne i niczym nieograniczone ustwaienie 
bądź montaż za pomocą specjalnego uniwersalnego uchwytu. 

 Uniwersalny uchwyt - z możliwością ustawienia w każdym kierunku. 
 

Inteligentny domowy alarm   
z kamerą wideo 
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2. Parametry pracy:  
 

L.p. Specyfikacja Parametry techniczne 

1 Zasilanie  3 * AA baterie / 5V adapter 

2 Kamea 30W OV7725 szerokokątny, 

3 Typ monitora Kolorowy monitor 2.4" LCD  TFT, rodzielczośd 480*320 

4 Detektor podczerwieni Dual element pyroelectric sensors with detect distance of 8 ~ 10M 

5 Pamięc zewnętrzna Karta pamięci typu TF (micro SD); obsługa kart o pojemności do 32 GB 

6 Rozdzielczośd VGA 

7 Mikrofon Tak 

8 Nagrania stereo Tak 

9 Podświetlenie nocne Lampa IR (podczerwieo) 

10 Wyjście wideo AV-OUT 

11 Tryb wideo PAL / NTSC 

12 Częstotliwośd 50 Hz / 60 Hz 

13 Interface USB USB 2.0 

14 Ochrona elektrostatyczna > 8 kV 

15 Zdalne sterowanie Pilot zdalnego sterowania pracujący w paśmie podczerwieni IR 

16 Języki Angielski, inne w zależności od wersji – do wyboru 

17 Pobór prądu w trybie oczekiwania < 1mA 

18 Czas pracy w trybie oczekiwania > 2500 godz. 

 

Opis produktu 
 

Pilot zdalnego sterowania 

 
 
 
 
 
Jednostka główna z monitorem 

 

 

 

A Przyciski na pilocie 
Starter switch button – włączenie alarmu i nagrywania wideo 
Alarm on key – włączanie / przywracanie funkcji alarmu 
Alarm off key – wyłączanie / kasowanie funkcji alarmu 
 

B Klawisze na urządzeniu (7 szt.)  
1.Power switch – włącznik urządzenia 
2. Playback key – przycisk odtwarzania 
3. Menu Key – przycisk Menu 
4. Down / Up Key – wybór poszczególnych pozycji w 
menu 
5.Enter Key – zatwierdzanie funkcji 
6. Reset Key – przycisk Reset (wybierz, jeśli chcesz 
przywrócid urządzenie do stanu fabrycznego) 
 
TF card – gniazdo karty pamięci 
Pilot lamp – lampka kontrolna 
Infrared receiving hole - odbiornik IR zdalnego 
sterowania 
Camera – kamera 
Speaker hole - głośnik 
Infrared lamp – lampy pracujące w paśmie 
podczerwieni IR 
Alarm sound hole – generator dźwięku alarmowego 
Microphone head hole – mikrofon 
Infrared detection window – detector podczerwieni 
Battery cover – przykrywka komory baterii 
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Urządzenia peryferyjne 
Obiektyw kamery:   30W CCD lub CMOS szerokokątny, 
Kontrolka zasilania:   w trybie oczekiwania błysk z częstotliwością 1 raz na 5 sekund, 

błyski regularne w przypadku niskiego poziomu zasilania, 
Podświetlenie podczerwone:  8 diod, podświetlenie umożliwiające rejestrację wideo w warunkach bez oświetlenia, 
Czujnik światła:   określa intensywnośd światła, uruchamia podświetlenie podczerwone, 
Detektor podczerwieni: wykrywa ruch, zasięg detekcji wynosi od 8 do 10 metrów, z kątem 110 °, uruchamia 

rejestracje wideo I alarm (jeśli aktywny), 
Generator dźwięku:  generuje dźwięk alarmowy o natężeniu ok 100 dB, 
Mikrofon:   możliwośd nagrania dźwięku 
Głośnik:    możliwośd odtwarzania dźwięku przy odtwarzaniu nagrania, 
Karta pamięci:   typ TF (micro SD), maksymalna pojemnośd do 32GB, 
Wyjście AV-OUT:   do podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. telewizor), 
Wyście USB 2.0:   do podłączenia z komputerem (zapis zdjęd w pamięci komputera) lub dla zewnętrznego 
zasilania   
Zasilanie bateryjne:   3 AA baterie, rekomendowane baterie alkaliczne wysokiej pojemności 
Monitor:   ekran 2.4 cala, LCD TFT, 480 * 360  

Instrukcja instalacji urządzenia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Uwagi podczas instalacji 

1. Detektor podczerwieni oraz kamera alarmu nie powinna byd  
zakryta lub zasłonięta przez inne obiekty.  

2. Podczas instalacji i pracy urządzenia należy unikad  
bezpośredniego działania promieni słonecznych i innych źródeł  
silnego światła. 

3. Zalecana wysokośd montażu - od 1,5 do 3 m wysokości  
nad poziomem podłogi, celem zapobieżenia uruchamiania  
alarmu przez małe zwierzęta. 

4. Detekcja ruchu: 

 ruch w płaszczyźnie poziomej - urządzenie ma najwyższą czułośd. 

 ruch w płaszczyźnie pionowej - urządzenie ma najniższą czułośd. 
5. Podczas instalacji należy zwrócid uwagę na kąt i wysokośd płaszczyzny poziomej detektora, co ma istotny wpływ 

na obszar chroniony oraz prawidłowośd pracy urządzenia. 
6. Urządzenia nie należy montowad w pobliżu: źródłeł ciepła lub chłodu (piecyki, wentylacja, klimatyzacja, etc). 
7. Zakres ochrony alarmu - w podczerwieni alarm postrzega urządzenia zlokalizowane na wprost, jeśli nie występują 

przeszkody. W związku z powyższym - urządzenie powinn byd zamontowane pod kątem 10-30° przy ścianie, co 
umożliwi detekcję ruchu w pomieszczeniu. 

Inteligentny wideo alarm domowy składa się z: jednostki 
głównej z monitorem i czujnikami alarmu, uniwersalnego 
uchwytu montażowego oraz pilota zdalnego sterowania. 
 
Urządzenie może byd montowane w pozycji wolnostojącej (na 
biurku, regale, biblioteczce), jak również może zostad 
zamontowane na ścianie (bądź innej płaskiej, pionowe 
powierzchni), za pomocą uchwytu i śrub. 
Po montażu należy ustawid tak urządzenie, aby detektor 
podczerwieni obejmował wejście do monitorowanego 
pomieszczenia oraz jak największą częśd pomieszczenia. 
 
Proponowany sposób instalacji - jak na rysunku. 
Rysunek również pokazuje zasięg detekcji. 
Urządzenie powinno byd montowane na wysokości ok 2 m nad 
poziomem podłogi, z odchyleniem od pionu 10-30°. 
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Instalacja baterii 
1. Przesunąd pokrywę baterii równolegle do płaszczyzny urządzenia, w kierunku dolnym, następnie ją należy zdjąd. 
2. Zgodnie z opisami (piktogramami), włóż baterie alkaliczne w odpowiednie miejsce komory baterii; zwracając 

uwagę na bieguny baterii. 
3. Zamontuj pokrywę baterii na urządzeniu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalacja karty pamięci (opcjonalna) 
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. 
UWAGA: urządzenie współpracuje z kartami pamięci typu TF (micro SD) o pojemności do 32 GB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalacja baterii w pilocie zdalnego sterowania 
1. Wysuo pokrywę baterii w dół, a następnie wyjmij uchwyt baterii 
2. Zgodnie z opisami (piktogramami), włóż baterie (płaską, typ stosowany w zegarkach, CR2025) w odpowiednie 

miejsce komory baterii, zwracając uwagę na bieguny baterii. 
3. Zainstaluj pokrywę baterii. 
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Karta pamięci – informacje: 
Urządzenie wykorzystuje zewnętrzną kartę pamięci w standarcie TF (micro SD) jako pamięd masową. Jeśli karta pamięc i 
nie została w urządzeniu zainstalowana, realizacja zdjęd i nagrao wideo nie jest możliwa. 
 
Urzązenie obsługuje karty pamięci: 

 pojemności do 32 GB, 

 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) 

 karta przed pierwszym użyciem powinna zostad sformatowana, dane z karty wcześniej należy zarchiwizowad (np. 
przy pomocy komputera). 

 
Urządzenie generuje numer seryjny karty pamięci. Numer nadany przez urządzenie ma 4 cyfry, o wartości w przedziale od 
0001 do 9999.  
Urządzenie posiada funkcje automatycznego cyklu i nadpisywania danych. Jeśli karta pamięci jest pełna, to aktualnie 
nagrywany materiał nadpisuje najstarszy plik zapisany na karcie. 
Urządzenie można podpiąd do komputera przy użyciu interfejsu USB.  
Alternatywnie można wyjąd kartę pamięci z urządzenia i przez czytnik podłączyd z komputerem.  
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. 
Należy stosowad się do zaleceo producenta karty pamięci.   
 

Podstawowe funkcje: 

1. Funkcja detekcji 

Urządzenie składa się z nowoczesnych podzespołów, m.in. soczewki fresnela, detektora podczerwieni i układu 
mikroprocesorowego - całośd składa się na zaawansowany układ teledetekcji z automatyczną kompensacją temperatury. 
Dzięki temu, urządzenie uruchomi nagranie wideo / dźwięk alarmu w momencie, gdy rozpoznane zostanie ludzkie ciało w 
monitorowanym pomieszczeniu. 
Uwaga: urządzenie, przede wszystkim detektor i obiektyw, powinny byd utrzymywane w czystości. 

2. Nocne widzenie 

 
Z funkcją "Nocnego Widzenia", nawet w środowisku o bardzo słabej widoczności, system może automatycznie włączyd 
lampę podczerwieni, wykonad zdjęcie lub nagrad film wideo obiektów lub osób w odległości do 10 metrów od zewnętrznej 
kamery, obraz wyświetlany jest jako czarno-biały.  
Uwaga: urządzenie, przede wszystkim detektor i obiektyw, powinny byd utrzymywane w czystości. 
 

3. Rejestracja wideo z funkcja alarmu 

Po uruchomieniu zasilania urządzenia, zielony wskaźnik LED zasilania świateł raz mrugnie, a następnie urządzenie 
przechodzi w stan czuwania. 
Po naciśnięciu przycisku "START" na pilocie zdalnego sterowania, zielony wskaźnik LED zasilania ponownie mrugnie raz, i 
alarm zostaje uzbrojony. W tym trybie zielony wskaźnik miga z częstotliwością raz na 5 sekund. 
Od tego momentu, przez 20 sekund nie jest jeszcze aktywny detektor, więc użytkownik ma czas na opuszczenie 
chronionego rejonu / pomieszczenia. Po 20 sekundach aktywowany jest detektor. 
 
W tym czasie, w przypadku naruszenia chronionej przestrzeni przez osobę, urządzenie zapewnia jeszcze 5 sekundowy czas 
na wyłączenie alarmu.  
Jeśli osoba, która naruszyła chronioną przestrzeo nie wyłączy alarmu automatycznie uruchamiane jest nagrywanie 
materiału wideo i zapis na karcie pamięci, a także uruchamiany jest alarm dźwiękowy - trwa to ok 30 sekund.  
 
Alarm można wyłączyd za pomocą pilota zdalnego sterowania. Użycie przycisku "Alarm Off Key" spowoduje, że zielony 
wskaźnik LED mrugnie dwa razy i nagrywanie wideo oraz alarm dźwiękowy zostaną wyłączone. 
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4. Rejestracja wideo  bez funkcji alarmu 

Po uruchomieniu zasilania urządzenia, zielony wskaźnik LED zasilania świateł raz mrugnie, a następnie urządzenie 
przechodzi w stan czuwania. 
Po naciśnięciu przycisku "START" na pilocie zdalnego sterowania, zielony wskaźnik LED zasilania ponownie mrugnie raz,  
i alarm zostaje uzbrojony. W tym trybie zielony wskaźnik miga z częstotliwością raz na 5 sekund. 
 
Po naciśnięciu przycisku "Alarm Off Key", zielony wskaźnik LED mrugnie jeden raz potwierdzając anulowanie funkcji 
alarmu. 
Od tego momentu, przez 20 sekund nie jest jeszcze aktywny detektor, więc użytkownik ma czas na opuszczenie 
chronionego rejonu / pomieszczenia. Po 20 sekundach aktywowany jest detektor. 
W tym czasie, w przypadku naruszenia chronionej przestrzeni przez osobę, urządzenie zapewnia jeszcze 5 sekundowy czas 
na wyłączenie alarmu.  
Jeśli osoba, która naruszyła chronioną przestrzeo nie wyłączy alarmu automatycznie uruchamiane jest nagrywanie 
materiału wideo i zapis na karcie pamięci  - trwa to ok 30 sekund. 
 
Alarm można wyłączyd za pomocą pilota zdalnego sterowania. Użycie przycisku "Alarm Off Key" spowoduje, że zielony 
wskaźnik LED mrugnie dwa razy i nagrywanie wideo oraz alarm dźwiękowy zostaną wyłączone. 
 

5. Podgląd nagrao wideo 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk podglądu "  Playback Key", na ekranie wyświetli się ostatnio zrealizowane nagranie 
wideo.  
Użycie przycisku strzałki pozwala na przeglądanie kolejnych / poprzednich nagrao. 
Użycie przycisku “OK” uruchomi wybrane nagranie wideo w trybie podglądu. 
Cały czas wyświetlane są na ekranie poszczególne funkcje urządzenia. 
The relevant information of photos is displayed on the screen. 

Kolejne użycie przycisku podglądu "  Playback Key", spowoduje wyjście z trybu podglądu I przejście urządzenia  
w stan czuwania. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Sign of battery Power  
– wskaźnik naładowania baterii. 

Recording time  
– czas nagrania. 

Sign of playback  
– wskaźnik trybu odtwarzania. 

Video files  
– pliki wideo. 

Memory Mark  
– wskaźnik zainstalowania karty pamięci. 

File number  
– numer kolejny pliku. 

Live recording time  
– data i czas nagrania. 
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6. Menu główne 

Zarówno w trybie oczekiwania, jak i podglądu, użycie przycisku “MENU” powoduje wyświetlenie menu głównego 
urządzenia. 
Użycie przycisku strzałki pozwala na wybór kolejnych / poprzednich opcji urządzenia. 
Użycie przycisku “OK” na wejście do wybranej opcji menu. 
 
 

 
 
 

7. Ustawienia daty I czasu 

Wybór w menu głównym opcji "Date" (data) umożliwi zmianę daty oraz godziny w urządzeniu. 
Na ekranie pojawią się pozycje: "Close up" (zamknij) oraz "Settings" (ustawienia). 
W przypadku wyboru pozycji "Settings" pojawi się okno ustawieo gdzie możemy zmienid: 

- format wyświetlania daty - dostępne metody: YYYY / MM / DD; DD / MM / YYYY; MM / DD / YYYY 
- zmiana ustawienia daty, 
- zmiana ustawienia czasu, 

Użycie przycisku strzałki powoduje wybór wartości poszczególnych ustawieo. 
Użycie przycisku "MENU" powoduje przesunięcie kursora do następnej pozycji do ustawienia.  
Po zakooczeniu zmiany ustawieo użyj przycisku "OK" celem zatwierdzenia zmian. 
 
Uwaga: w przypadku wymiany baterii konieczna jest ponowna zmiana ustawieo. 
 
 
 

 
 

     Playback 

       Date 
         Language 
         Formatting 

  Deletion 
  Light Frequency 

         System Resetting 
 

                         
        YYYY / MM / DD                         

        2012 / 01 / 01 

        04 : 30 : 23     

Settings 

       Date 
         Language 
         Formatting 

  Deletion 
  Light Frequency 

         System Retting 
 

        Playback 

Close up             
Settings 

             

Date 
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8. Ustawienia językowe 

Wybór w menu głównym opcji "Language" (języki) umożliwi zmianę  
języka, w którym wyświetlane są informacje w menu urządzenia. 
W zależności od wersji urządzenia użytkownik ma do wyboru kilka różnych języków. 
Domyślnie ustawiony jest język angielski (English) 
Użycie przycisku strzałki powoduje wybór dostępnego języka. 
Po zakooczeniu zmiany ustawieo użyj przycisku "OK" celem zatwierdzenia zmian. 

 

9. Formatowanie karty pamięci (jeśli zainstalowana) 

Wybór w menu głównym opcji "Formatting" (formatowanie) umożliwi formatowanie karty pamięci zainstalowanej  
w urządzeniu. 
Na ekranie pojawią się pozycje: "Cancel" (anuluj) oraz "Execution" (wykonaj). 
W przypadku wyboru pozycji "Execution" rozpocznie się formatowanie karty pamięci. 
Użycie przycisku strzałki powoduje wybór opcji. 
Po zakooczeniu zmiany ustawieo użyj przycisku "OK" celem zatwierdzenia zmian. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

10. Kasowanie plików z karty pamięci (jeśli zainstalowana) 

Wybór w menu głównym opcji "Deletion" (kasowanie) umożliwi usunięcie wybranych plików z karty pamięci 
zainstalowanej w urządzeniu. 
Na ekranie pojawią się pozycje: "Single" (pojedynczy), ”All” (wszystkie) oraz "Select" (wybierz). 
W przypadku wyboru pozycji "Single" skasowany zostanie aktualnie wyświetlany obraz. 
W przypadku wyboru pozycji "All" rozpocznie się kasowanie wszystkich plików zapisanych na karcie. 
W przypadku wyboru pozycji "Select" udostępniona będzie możliwośd wyboru plików do skasowania. 
Użycie przycisku strzałki powoduje wybór opcji. 
Po zakooczeniu zmiany ustawieo użyj przycisku "OK" celem zatwierdzenia zmian. 
 

 
 

 
 

11. Częstotliwośd wyświetlania obrazu 

 
 
 
 
 

 

         English          
         Simplified Chinese       
         Traditional Chinese 
         Japanese 

Languages 

 

           Single          
            All             
            Select             
             

Delete 

Formatting 

             Cancel             
             Execution             
             

Light Frequency 

Uwaga: Wybór opcji "Formatting" doprowadzi do trwałej utraty 
wszystkich danych na karcie - należy byd  ostrożnym, przed 
uruchomieniem tej funkcji skopiuj ważne dla Ciebie dane! 
Operacja formatowania zalecana jest w przypadnku: 

 użycia nowej karty 

 po wyświetleniu na ekranie informacji "File Error” (Błąd pliku)  

 jeśli urządzenie nie działa prawidłowo,  
 
Sformatowanie karty pamięci może rozwiązad powyższe problemy, przed 
wykonaniem operacji formatowania należy jednak skopiowad zawartośd 
z karty pamięci np. do komputera lub innych urządzeo. 

Wybór w menu głównym opcji "Light Frequency" (częstotliwośd wyświetlania obrazu) 
umożliwi wybór właściwej częstotliwości. W różnych krajach dostępne są różne 
częstotliwości wyświetlania obrazu nagrania wideo. Urządzenie umożliwia wybór 
częstotliwości w zakresie: 50Hz/60Hz.  
Wybierz “50 Hz” lub “60 Hz” przy użyciu przycisku strzałki, i naciśnij dla zatwierdzenia 
przycisk “OK”. 
Wybierz “50 Hz” aby ustawid częstotliwośd 50 Hz (właściwe m.in. w Polsce). 
Wybierz “60 Hz” aby ustawid częstotliwośd 60 Hz. 

 

                       
60Hz      
50Hz               

             



 

Strona 12 z 14 rev. 1.0.1 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI: KIVOS KVA01    INTELIGENTNY DOMOWY ALARM Z KAMERĄ WIDEO  
 

www.elmic.pl, elmic@elmic.pl  

12. Resetowanie urządzenia  

 
Wybór w menu głównym opcji "System Resetting" (resetowanie urządzenia) umożliwi przywrócenie ustawieo 
fabrycznych. 
Na ekranie pojawią się pozycje: "Cancel" (anuluj) oraz "Execution" (wykonaj). 
W przypadku wyboru pozycji "Execution" rozpocznie się formatowanie karty pamięci. 
Użycie przycisku strzałki powoduje wybór opcji. 
Po zakooczeniu zmiany ustawieo użyj przycisku "OK" celem przywrócenia ustawieo fabrycznych i powrotu do menu 
głównego.  

 

Baterie i ich wymiana 
W przypadku zasilania bateryjnego, należy regularnie zwracad uwagę, czy urządzenie pracuje prawidłowo. 
Jeżeli zielony wskaźnik LED zaczyna regularnie migad - poziom naładowania baterii jest niski i baterie należy wówczas 
wymienid. 
W przypadku bardzo niskiego poziomu naładowania baterii, zielony wskaźnik LED wysyła ciemniejsze impulsy, 
intensywnośd poziomu dźwięku alarmu spada, zmienia się modulacja dźwięku alarmu, detektor podczerwieni zaczyna 
realizowad fałszywe wskazania. 
Zalecany typ baterii zasilających urządzenie - baterie alkaliczne wysokiej pojemności, typ AA, 3 szt. 
Najczęstszą przyczyną nieprawidłowej pracy / braku reakcji pilota zdalnego sterowania jest zbyt niski poziom naładowania 
baterii.  
Typ baterii w pilocie: 1 szt. x  CR2025 3V 
Uwaga: gdy bateria jest zbyt słama, kamera wideo, nagrywanie i funkcje alarmu mogą nie działad. 
 

Zawartośd zestawu 
Jednostka główna z monitorem I alarmem 1 szt. 
Uniwersalny uchwyt montażowy  1 szt. 
Pilot zdalnego sterowania   1 szt. 
Zasilacz      1 szt. 
Przewód USB    1 szt. 
Śruba     2 szt. 

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

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

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

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

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

 
Zabrania się pod karą grzywny:  

 umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami,  

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

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

Importer: 
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