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Wygl ąd zewnętrzny 
 

 

Monitor MT 300C-K1 

 

 

 

 

Kamera SAC5C-K1 
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ZANIM ROZPOCZNIESZ MONTAŻ! 
 
Nie montuj monitora i kamery w miejscu narażonym na kurz, bezpośrednie 

promieniowanie słoneczne (lub inne oświetlenie), wysokie temperatury (powyżej 

40 stopni) lub dużą wilgotność.  

Nie uszczelniaj silikonem kamery. 

Nie lokuj urządzenia w miejscach narażonych na wibracje lub wstrząsy.  

 

Monta ż 

 

Monitor MT 300C-K1 

1. Wywierć w ścianie otwory odpowiadające rozstawowi otworów w uchwycie 

monitora i zamontuj wkręty montażowe 

 

2. Połącz przewody kamery z monitorem. 

3. Podłącz przewód słuchawki do monitora 

4. Ustaw przycisk POWER w pozycji „wciśnięty” 
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5. Umieść monitor na ścianie poprzez ustawienie go ponad wkrętami  i 

zsunięcie monitora w dół. 

 

 

 

Kamera SAC5C-K1 

 

1. Wywierć w ścianie otwory odpowiadające rozstawowi otworów w osłonie 

kamery 

2. Zamocuj osłonę kamery 

3. Połącz przewody kamery z monitorem 

4. Umieść kamerę w osłonie i zamocuj ją za pomocą śrubki 
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Schemat poł ączeń – przykłady 
 
Monitor + kamera 
 

 
2 x monitor + kamera 
 

 
 
 
2 x monitor + kamera + unifon 
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Obsługa videodomofonu 
 

1. Odwiedzający naciska przycisk wywołania na zewnętrznej kamerze. Przez 

głośnik monitora rozlega się sygnał - znak czyjejś obecności przed wejściem. 

2. Po ujrzeniu obrazu na ekranie monitora możesz: 

3. odpowiedzieć – wciśnij przycisk  i rozpocznij rozmowę obraz na 

monitorze będzie wyświetlany przez około 90 sekund lub do momentu 

ponownego wciśnięcia przycisku  

4. nie odpowiadać - obraz na monitorze zgaśnie po około 90 sekundach. 

5. Po rozmowie z odwiedzającym, jeżeli masz zainstalowany zamek 

elektromagnetyczny, możesz nacisnąć przycisk   aby otworzyć drzwi. Po 

otwarciu elektrozamka obraz na monitorze gaśnie. Czas otwarcia zamka 

wynosi 3 sekundy. 

6. Jeżeli w systemie jest zainstalowanych kilka odbiorników (monitorów, 

unifonów) po odebraniu połączenia z kamery mamy możliwość przekazania 

rozmowy do innego odbiornika. W tym celu podczas rozmowy z kamerą 

naciśnij przycisk  aby wywołać dodatkowy monitor lub unifon. Sygnał 

wywołania rozlegnie się we wszystkich dodatkowych odbiornikach. Osoba 

która jako pierwsza odbierze dzwoniący odbiornik nawiąże połączenie z 

kamerą. 

7. Jeżeli chcesz na monitorze podglądnąć obraz z przed wejścia wciśnij przycisk 

 

 
Regulacja jasno ści i kontrastu.  

U dołu monitora znajdują się potencjometry do regulacji jasności  i kontrastu 

obrazu . Regulację należy przeprowadzić według własnych potrzeb. 
Regulacja gło śności sygnału wywołania 

U dołu monitora znajduje się potencjometr regulujący siłę dźwięku wywołania . 

Możliwe jest ustawienie głośności według własnych potrzeb. 
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Dane techniczne  

Monitor 
Zasilanie DC 15 V 
Pobór pr ądu max 700mA ; w stanie czuwania 70mA 
Temperatura pracy 0°C do + 40°C 
Wymiary 190 x 113 x 42 mm 
 
Kamera 
Zasilanie DC 15 V 
Optyka 1/3” CCD 3,6mm  
Temperatura pracy -20°C do + 40°C 
Wymiary 135 x 58,5 x 40 mm 
 
 
 
 
 

Pozbywanie si ę starych urz ądzeń elektrycznych 
 

Europejska Dyrektywa 2002/96/EC dotycząca Zużytych Elektrycznych i 

Elektronicznych Urządzeń (WEEE) zakłada zakaz pozbywania się starych urządzeń 

domowego użytku jako nieposortowanych śmieci komunalnych. Zużyte urządzenia 

muszą być osobno zbierane i sortowane w celu zoptymalizowania odzyskiwania oraz 

ponownego przetworzenia pewnych komponentów i materiałów. Pozwala to ograniczyć 

zanieczyszczenie środowiska i pozytywnie wpływa na ludzkie zdrowie. Przekreślony symbol 

„kosza” umieszczony na produkcie przypomina klientowi o obowiązku specjalnego sortowania. 

Konsumenci powinni kontaktować się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą w celu uzyskania 

informacji dotyczących postępowania z ich zużytymi urządzeniami elektrycznymi i 

elektronicznymi. 
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(TŁUMACZENIE DEKLARACJI ZGODNOŚCI) 
 

 
 

Deklaracja zgodno ści 
 
 

 
 
 
Wyprodukowano przez:     
 
   Firma i Adres :  COMPETITION CO., LTD  

11F, Hinhai Building, Yuanlin Roa 
China 

 
Oświadcza si ę, że produkty:   
 
   Typ produktu:  Videodomofon 
 
   Oznaczenie modelu: MT 200B-K1 (monitor) 
   MT 300C-K1 (monitor) 

SAC5B-K1 (kamera) 
SAC5C-K1 (kamera) 

   MT 9T-K2 (unifon) 
 
 
Spełniaj ą nast ępujące normy:  
 

EMC: EN 61000-6-3:2001+A11:2004 
  EN 50130-4:1995+A1:1998+A1:2003 
  EN 61000-3-2:2000 
  EN 61000-3-3:1995+A1:2001 
 
 
 
Dodatkowe informacje:  
 
Opisany produkt jest zgodny z dyrektywami:  
 

2004/108/EC 
93/68/EEC 

 
 

 
 
Osoba odpowiedzialna za sporz ądzenie deklaracji 
 
David Zhou, Manufacture Plant / Manager 
3 czerwiec 2007, Hong Kong 
 


