
karta gwarancyjna
Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji

Pieczęć i podpis sprzedawcy, data sprzedaży

1. ZAMEL Sp. z o.o. udziela 24- miesięcznej gwarancji na sprzedawane towary.
2. Gwarancją ZAMEL Sp. z o.o. nie są objęte:

a) mechaniczne uszkodzenia powstałe w transporcie, załadunku / rozładunku lub innych okolicznościach,
b) uszkodzenia powstałe na skutek wadliwie wykonanego montażu lub eksploatacji wyrobów ZAMEL Sp. z o.o.,
c) uszkodzenia powstałe na skutek jakichkolwiek przeróbek dokonanych przez KUPUJĄCEGO lub osoby trzecie a odnoszących się do 

wyrobów będących przedmiotem sprzedaży lub urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wyrobów będących przedmio-
tem sprzedaży, 

d) uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej lub innych zdarzeń losowych, za które ZAMEL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
e) źródła zasilania (baterie), będące na wyposażeniu urządzenia w momencie jego sprzedaży (jeśli występują).

3. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji KUPUJĄCY zgłosi w punkcie zakupu lub firmie ZAMEL Sp. z o.o. na piśmie po ich stwierdzeniu.
4. ZAMEL Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
5. Wybór formy załatwienia reklamacji, np. wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot pieniędzy należy do ZAMEL Sp. z o.o.
6. Terytorialny zasięg obowiązywania gwarancji: Rzeczpospolita Polska.
7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KUPUJĄCEGO wynikających z niezgodności towaru z umową.

ZaMEL sp. z o.o.
ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland

Tel. +48 (32) 210 46 65, Fax +48 (32) 210 80 04
www.zamelcet.com, e-mail: marketing@zamel.pl
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dANE TECHNICZNEFUNKCJE
• Funkcje zaawansowane - Monitoring, roz-

mowa, komunikat ostrzegawczy, funkcja od-
blokowania, wyjście audio/video, tryb nocny, 
automatyczne wyświetlanie, automatyczne 
wyłączenie, itp.

• Zdjęcia - zdjęcie co 3 sek. lub co 6 sek. Wbu-
dowana pamięć może przechowywać 50 zdjęć. 
Rozszerzenie pamięci przy pomocy karty SD 
do 32 GB.

• Interfejs użytkownika - menu w j. chińskim i 
angielskim; funkcja stand-by, obraz i kalendarz, 
ramka.

• Komunikacja bez użycia słuchawki - system 
zapewnia komunikację bez użycia słuchawek 
pomiędzy monitorem wewnętrznym a kame-
rą zewnętrzną; naciśnięcie przycisku umożli-
wia komunikację z osobą znajdującą się przy 
drzwiach.

• Obraz wysokiej rozdzielczości - kamera wy-
sokiej rozdzielczości i 7 calowy TFT-LCD daje 
żywy i wyraźny obraz.

• Łatwy w instalacji i obsłudze - System jest 
bardzo prosty w instalacji, obsłudze i konser-
wacji.

• Wielofunkcyjność - System można instalować 
na różne sposoby, np. jedna kamera z jednym 
monitorem, jedna kamera do dwóch monitorów, 
dwie kamery do jednego monitora lub dwie ka-
mery do dwóch monitorów. System ten może 
spełniać wszystkie funkcje dla domów

• Tryb nocny - diody podczerwieni kamery po-
zwalają zobaczyć odwiedzającego w nocy 
przed otwarciem drzwi.

• Alarm - za pomocą alarmu, można odstraszyć 
niepożądanych gości.

Monitor
Zasilanie: DC 13,5 V 1500 mA

Pobór mocy: Tryb standby: <0,2 W, Tryb praca <0,8 W
Rozmiar wyświetlacza: 7” TFT LCD

Rozdzielczość: 480 x 234 dot
Dzwonek: 9 melodii

Pamięć wewnętrzna: 50 zdjęć
Nośniki pamięci: karta SD max 32 GB

Kąt widzenia: L: 50°, R: 50°, U: 15°, D: 35°
Jasność: 250 cd/m²

Wejście video: 1 Vp-p
Czas wyłączenia: monitor: 1 minuta, interkom: 1 minuta

Czułość: -60 dB
Temperatura pracy: -10°C ÷ +55°C

Ustawienie fabryczne (dzwonka): melodia „Ding Dong”
Wymiary: 241 x 171 x 22 mm

Kamera
Zasilanie: 12 V DC

Pobór mocy: Tryb pracy: <2 W
Kąt widzenia: 92° (53° dla kamery otworkowej)

Źródło światła: diody LED podczerwień
Temperatura pracy: -10°C ÷ +55°C

Wymiary: 160 x 70 x 26 mm
Odblokowanie: sygnał wyłączenia

Ekran

Obiektyw kamery
Mikrofon

Dioda podczerwieni

Przycisk wywołania

Głośnik

karta SD

Regulacja jasności

Regulacja koloru

Regulacja głośności Intekomu

Wyjście A/V
Wybór melodii
13,5 V DC
Głośność

Nawigacja 
/ Potwierdzenie 

/ Zdjęcie

Zegar / 
Wygaszacz

Odblokowanie
zamka

Mic

ESC

Interkom 
/ Monitor

7” TFT-Monitor 
LCD

Kamera 
zewnętrzna

Stojak 
monitora

Ramka 
monitora

Instrukcja 
obsługi

Zasilacz AC Przewód Śruby 
i pozostałe

1. Montaż monitora

2. Montaż kamery
Ustawianie

Optymalna wysokość montażu monitora wynosi 145 ÷ 160 cm 
od środka ekranu monitora do ziemi (te dane podawane są 
tylko w celach informacyjnych).

Uwaga:
Nie należy instalować kamery w miejscach nasłonecznionych. Jeśli światła uliczne lub inne światło odbijają się z tyłu odwiedzającego, 
należy zamontować lampę, aby uzyskać wyraźniejszy obraz.

Przy użyciu dwóch śrub zamocuj 
uchwyt montażowy na ścianie, a 
następnie zamontuj monitor.

około 180 cm

około 110 cm

około 80 cm

Wywołanie rozmowy Nawigacja

Potwierdź / Zdjęcie
Esc - wyjście

Zegar / Wygaszacz ekranu Interkom / Monitor Odblokowanie
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MENU CZyNNOśCI
Menu główne
W trybie czuwania naciśnij przycisk  lub jeden z przycisków nawi-
gacyjnych  aby wejść do menu głównego (widok poniżej):
Opis:

1. Pamięć wewnętrzna: przegląd zdjęć zapisanych w urządzeniu.
2. Pamięć zewnętrzna: przegląd zdjęć zapisanych na karcie SD
3. Ustawienia: przegląd i zmiana ustawień fabrycznych
Używając przycisków nawigacyjnych  i wybierz odpowiednią 
pozycję menu.

Przegląd zdjęć zapisanych w pamięci wewnętrznej
Wybierz PAMIĘĆ WEWNĘTRZNA w menu głównym, naciśnij przy-
cisk  aby wejść.

Używając przycisków nawigacyjnych  wybierz zdjęcie do edycji, 
dla potwierdzenia wyboru naciśnij przycisk . Aby powrócić do po-
przedniego menu wybierz przycisk .

Opis nawigacji:
1.  Poprzednie zdjęcie
2.  Następne zdjęcie
3.  Obróć przeciwnie do wskazówek zegara o 90 stopni.
4.  Obróć zgodnie ze wskazówkami zegara o 90 stopni.
5.  Usuń zdjęcie
6.  Skopiuj zdjęcie na kartę SD/MMC
7.  Powrót do poprzedniego menu.

Przegląd zdjęć zapisanych w pamięci zewnętrznej
Wybierz PAMIĘĆ ZEWNĘTRZNA w menu głównym, naciśnij przy-
cisk  aby wejść.

Używając przycisków  nawigacyjnych wybierz zdjęcie do edycji, 
dla potwierdzenia wyboru naciśnij przycisk . 

Opis nawigacji:
1.  Pauza
2.  Poprzednie zdjęcie
3.  Następne zdjęcie
4.  Obróć przeciwnie do wskazówek zegara o 90 stopni.
5.  Obróć zgodnie ze wskazówkami zegara o 90 stopni.
6.  Powrót do poprzedniego menu.

Ustawienia
Wybierz USTAWIENIA w menu głównym, naciśnij przycisk  aby 
wejść.

Wybierz zakładkę Basic, Camera, Photo lub Time za pomocą klawi-
szy nawigacyjnych . Naciśnij przycisk  aby wejść.

1. Zakładka Basic - Ustawienia podstawowe:
Wybór parametrów do zmiany za pomocą przycisków nawigacyj-
nych , zmiana wartości za pomocą przycisków nawigacyjnych 

.
Language: ustawianie języka (Angielski / Chiński)
Background: ustawianie tła (trzy style do wyboru)
Standby time: ustawianie czasu czuwania (15 s, 30 s, 1 min, 3 min)
Standby mode: ustawianie trybu czuwania (zdjęcie, kalendarz, po-
kaz slajdów, tryb uśpienia)
2. Zakładka Camera - Kamera:
Auto Cap: ujęcie automatyczne (3 s, 6 s)
Save mode: tryb zapisu (zapis automatyczny, usuwanie ręczne)
Device: Miejsce zapisywania (pamięć wewnętrzna / pamięć ze-
wnętrzna)
3. Zakładka Photo - Zdjęcie:
Interval: szybkość przeglądu (5 s, 10 s, 30 s)
Effect: efekty specjalne
Display: tryb wyświetlania (automatyczny / przypadkowy / nazwa 
dokumentu)
Sequence: kolejność wyświetlania (ciągła / przypadkowa/ 
nazwa dokumentu)
4. Zakładka Time - Czas:

Wybierz do zmiany czas lub datę i naciśnij przycisk , a następnie 
dokonaj zmian używając przycisków nawigacyjnych . Naciśnij 
przycisk  aby zaakceptować zmiany.
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ROZWIąZyWANIE PROBlEMÓW

1. Brak sygnału podczas wywołania rozmowy:
a. Należy upewnić się, że wszystkie połącze-

nia są prawidłowe i zabezpieczone.
b. Upewnij się, że pokrętło głosu na monitorze 

jest włączone.
2. Niewyraźny obraz:
 Należy sprawdzić i dostosować jaskrawość 

według osobistych preferencji.
3. Drzwi nie otwierają się:
 Należy sprawdzić zasilanie elektrozaczepu.

Nie montuj  
wideodomofonu 

w pobliżu przedmiotów  
o silnym 

polu magnetycznym

Nie wystawiaj  
wideodomofonu  
na bezpośrednie 

promienie słoneczne

Nie próbuj 
demontować domofonu 

grozi to porażeniem 
prądem.

Nie montuj domofonu  
w pobliżu trujących gazów

Odłącz od zasilania  
jeśli domofon 

nie jest  
używany przez 

długi czas

Nie próbuj 
demontować domofonu 

w momencie 
jego uszkodzenia. 
Prosimy o kontakt 

z serwisem

Nie czyścić 
domofonu środkami 

czyszczącymi 
lub innymi 

preparatami 
chemicznymi

Unikaj wstrząsów  
wideodomofonu

Nie wkładaj wtyczek  
do każdego gniazda  

(może to spowodować 
zwarcie lub pożar)

Nie polewaj 
domofonu 

bezpośrednio 
woda  

lub inną cieczą

Schemat 1. Jedna kamera - jeden monitor

Schemat 4. Dwie kamery - dwa monitory

Schemat 3. Dwie kamery - jeden monitor

Schemat 2. Jedna kamera - dwa monitory

 


