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 Środki ostrożności
OSTRZEŻENIE
 

Montaż i naprawy tego urządzenia powinien 
być prowadzony przez instalatora urządzeń 
elektronicznych.

Nie umieszczaj urządzenia blisko źródeł ciepła 
(np. grzejników) oraz źródeł wilgoci (np. 
akwarium nawilżacz).

Skontaktuj się z instalatorem w razie potrzeby 
naprawy. Manipulowanie przy urządzeniu przez 
nieuprawnione osoby może spowodować jego 
uszkodzenie, porażenie prądem lub pożar.

Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub 
pożar.

Nie uderzaj urządzenia jakimkolwiek ciężkim 
przedmiotem (np. młotkiem).

Nie pozwalaj aby do wnętrza urządzenia 
przedostała się woda lub inna ciecz.

Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub 
pożar.

Może to spowodować uszkodzenie urządzenia, 
porażenie prądem lub pożar.
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Przed uruchomieniem urz dzenia zapoznaj si  z instrukcj .ą ę ą

Nieprzestrzeganie zalece  instrukcji mo e spowodowa  straty materialne, ń ż ć
uszkodzenie cia a , a w skrajnych przypadkach doprowadzi  do mierci.ł ć ś



Jeżeli urządzenie wydaje dziwne dźwięki, 
zapach lub wydobywa się dym, natychmiast 
odłącz go od źródła zasilania i skontaktuj się z 
instalatorem.

Nie pozwól żeby woda dostał się do wnętrza 
kamery podczas czyszczenia.

Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem lub 
wystąpienie pożaru.

Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub 
pożar.
UWAGA!!   W miejscach zacieków, dużej 
wilgotności, bezpośredniego działania deszczu (np. 
słupki bram, ściana bez zadaszenia...), koniecznie 
należy zastosować dla osłony  kamery obudowę z 
daszkiem.

Nie używaj jakichkolwiek ostrych narzędzi aby 
nacisnąć przycisku, oraz nie wkładaj niczego w 
szczeliny urządzenia.

Nie czyść urządzenia mokrymi tkaninami lub 
lotnymi substancjami (np. alkoholem, 
benzyną..)

Może to spowodować porażenie prądem lub pożar. Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
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Uwaga !

Nie opieraj się, ani wieszaj ciężkich 
przedmiotów na zainstalowanym urządzeniu.

Zwróć uwagę aby osoby siedzące pod 
urządzeniem nie uderzyły się podczas 
wstawania

Zapobiegaj takiemu zachowaniu przez małe dzieci. Chroń osoby i urządzenie przed takimi sytuacjami

Dopilnuj aby każdy nowy użytkownik w domu zapoznał się z tą instrukcją.

W ten sposób zapobiegniesz niewłaściwemu używaniu urządzenia, oraz ochronisz domowników przed 
ewentualnymi niebezpieczeństwami.
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WPROWADZENIE
Cechy i funkcje – Widok z przodu i boku

Video-domofon SHT 3005 służy do komunikacji osoby w domu z osobą dzwoniącą do drzwi. 

   ① ② ③

    ④  ⑤ ⑥
① Słuchawka – Podnosząc słuchawkę po wywołaniu mamy możliwość zobaczenia na monitorze 
jaka osoba stoi przed drzwiami i rozmawiania z nią. Po podniesieniu słuchawki bez wywołania 
mamy możliwość podejrzenia co dzieje się przed drzwiami.
② Monitor – na monitorze jest wyświetlany obraz z kamery zainstalowanej przy wejściu
③ Sygnalizacja zasilania – świecenie tej kontrolki świadczy o prawidłowym zasilaniu urządzenia
④ Wyłącznik zasilania – Umożliwia włączenie i wyłączenie urządzenia.
⑤ Przyciski dotykowe

• Intercom – Dotkniecie umożliwia wywołanie komunikacji głosowej z pozostałymi stacjami 
domowymi.

• Drzwi – Dotknięcie umożliwia zmianę kamery przy podglądzie bez wywołania.
• Otwieranie - Dotkniecie pozwala otworzyć drzwi z których nastąpiło wywołanie.

⑥ Przyciski Menu
• MODE – służy do wejścia i wyjścia z menu
• + / -      - służy do zmieniania parametrów ustawień
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Uwaga
Dostosowanie głośności komunikacji

• Podczas rozmowy naciskając przyciski + lub – możemy dostosować poziom głośności
Dostosowanie głośności dzwonka

• Po naciśnięciu MODE, wybraniu „1. Melody Set” można dostosować głośność dzwonka 
przyciskami + lub -.

Jasność ekranu
• Po naciśnięciu MODE, wybraniu „3. Bright Set” można dostosować jasność ekranu 

przyciskami + lub -.



Widok z tyłu

    ①②③④

  ⑤    ⑥     ⑦

① S1 : Przełączniki dla ustawienia konfiguracji urządzenia

② JP4/5/6 : SLAVE1/2/3 – gniazda do podłączenia monitorów dodatkowych

③ JP 400 : Zwora dla ustawień przy podłączeniu kamery wielo-abonentowej.

④ JP1/2/3 : CAM1/2/3 - gniazda do podłączenia kamer.

⑤ Głośnik : emituje dźwięki dzwonka alarmów..

⑥ JP 13/14 : Zwory MASTER / SLAVE – umożliwia ustawienie czy terminal jest urządzeniem 
nadrzędnym czy podrzędnym

⑦ JP7 : EXT – gniazdo do podłączenia sterowania zamkami oraz wejścia dodatkowe.
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OBSŁUGA
Ustawienie funkcji użytkownika
① Aby wejść do ustawień Menu naciśnij 
przycisk MODE. W tym czasie nie można 
prowadzić rozmowy.

② Klawiszami + i – możesz teraz wybrać punkt 
menu które chcemy ustawić.

③ Po wybraniu tematu naciśnij MODE aby 
wejść do ustawień danej funkcji.

Menu
● Aby wyjść przytrzymaj przycisk MODE 2-3 
sekundy
● Automatyczny przegląd zdjęć dotyczy tylko 
modelu 3005XR

Ustawienia głośności Ustawienia jasności ekranu
① Po wejściu do „Melody Setting”, 
przyciskami + i – można dostosować poziom 
dźwięku w urządzeniu

① Po wejściu do „Bright Set”, przyciskami + i – 
można dostosować jasność ekranu odbiornika.

* Naciśnij MODE aby cofnąć się do wyższego menu
* Te ustawienie dotyczy zarówno wywołania z drzwi 
jak i z innego aparatu domowego.

* Naciśnij MODE aby cofnąć się do wyższego menu
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Ustawienia alarmowania

① W ustawieniach „Burglar Set”, przyciskiem 
„+” możemy uaktywnić funkcję alarmową. Przy 
włączonej funkcji 'Burglar On” przycisk „OPEN” 
świeci na czerwono.

② Przyciskiem „-” możemy wyłączyć funkcję 
alarmową. Przy wyłączonej funkcji napis 
'Burglar Off” świeci na niebiesko.

UWAGA
* Ta funkcja działa jedynie kiedy drzwi są 
zamknięte a styki wejściowe urządzenia są zwarte.

* Naciśnij MODE aby cofnąć się do wyższego menu

Automatyczny zapis obrazu z kamery (opcja tylko w SHT-3005XR)

① W ustawieniach „Capture Set”, przyciskiem 
„+” możemy uaktywnić funkcję 
automatycznego zapisywania obrazu.

② Przyciskiem „-” możemy wyłączyć funkcję 
zapisu obrazów. 

* Przy włączonej funkcji, jeżeli goście naciskają 
przycisk w kamerze następuje automatycznie 
zapisane zdjęcie osoby dzwoniącej.

* Naciśnij MODE aby cofnąć się do wyższego menu
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Ustawienia fabryczne

① Po wejściu w  „Reset”, przyciskiem „+” 
możemy przywrócić ustawienia fabryczne 
urządzenia.

Ustawienia fabryczne :
- Melody: 2
- Burglar: Off
- Brightness: 2

Funkcje komunikacji

Rozmowa z osobą dzwoniącą do drzwi

① W monitorze słychać dźwięk gongu i na 
monitorze pojawił się obraz osoby 
dzwoniącej

Po podniesieniu słuchawki możesz 
rozmawiać z osobą dzwoniącą.

* Jeżeli nie podniesiemy słuchawki oraz wyłączy 
się po ok 15 sekundach

* Po podniesieniu słuchawki maksymalny czas 
rozmowy wynosi ok. 1 minuty
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② Podczas rozmowy możemy dotknąć 
znaczek „OPEN” aby otworzyć drzwi.

③ Po skończonej rozmowie odwieszamy 
słuchawkę na  monitor

* W czasie rozmowy przyciskami + i – możemy 
zmienić głośność monitora.

Sprawdzanie obrazów z kamer
Aby wyświetlić obraz z pierwszej kamery 
wystarczy podnieść słuchawkę

Jeżeli zainstalowano więcej kamer to dotykając 
znaczek „DOOR” możemy wywołać obraz z 
następnych kamer

* Po podniesieniu słuchawki obraz będzie 
wyświetlany ok 1 minuty
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Zapis i przeglądanie obrazów  (dotyczy SHT-3005XR)

Zapis obrazu Wyświetlanie obrazu z pamięci
① Podczas rozmowy naciśnij przycisk MODE 
aby zapisać oraz osoby z którą rozmawiasz.

① Przy odwieszonej słuchawce naciśnij 
znaczek DOOR aby wyświetlić zapisany obraz.

*Obraz osoby będzie przechowywany (wymagane 
8~12 sekund)
* Przy włączonej funkcji automatycznego zapisu 
obrazów, znaczek DOOR będzie migać jeżeli w 
pamięci będzie przechowywane zdjęcie.

* Ukaże się obraz ostatnio zapisanego zdjęcia

② Aby przeglądać zapisane obrazy użyj 
przycisków + lub -

③ Jeżeli w czasie przeglądania obrazów 
naciśniesz przycisk MODE to zostanie 
skasowane dane zdjęcie.

* Jeżeli nie naciśniemy żadnego przycisku przez 10 
sekund to monitor wróci do trybu gotowości.

* Jeżeli nie naciśniemy żadnego przycisku przez 10 
sekund to monitor wróci do trybu gotowości.
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Funkcja domofonu

Wywołanie innej stacji domowej

① Podnieś słuchawkę i dotknij znaku „INTER 
PHONE”

② Na pozostałych monitorach systemu 
zabrzmi sygnał gongu. Po podniesieniu 
słuchawki przez innego domownika będzie 
możliwa rozmowa pomiędzy monitorami.

* Ta funkcja jest dostępna jeżeli dwa lub więcej monitorów jest zainstalowanych w systemie.
* Rozmowa jednocześnie z kilkoma stacjami nie jest możliwa
* Jeżeli w ciągu 30 sekund nikt nie podniesie słuchawki to urządzenie powraca do trybu czuwania.
* Rozmowa między aparatami jest automatycznie przerywana po ok 3 minutach.

Funkcje alarmowania

Przywołanie
① Jeżeli zostanie pobudzone jedno z wejść 
alarmowych, rozlegnie się dźwięk alarmu z 
głośnika a na ekranie pojawi się odpowiedni 
napis.

② Aby wyłączyć alarm naciśnij przycisk MODE

* Dostępne wejścia alarmowe:
• Przywołanie
• Pożar 
• Włamanie
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③ Po powrocie czujnika do stanu normalnego 
monitor wróci do trybu czuwania
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UWAGA
* W przypadku użycia wejścia przywołanie, przycisk MODE wyłączy alarm. Sprawdź przełącznik przywołania 
i przełącz do stanu normalnego aby ekran mógł powrócić do trybu gotowości
* W przypadku naruszenia wejścia Włamanie, przycisk MODE wyłączy alarm, a zamknięcie drzwi pozwoli 
wrócić do normalnej pracy



INSTALACJA

Instalowanie monitora i kamer.

Sposób zainstalowania monitora.

Wskazówki do instalacji
1. Wybierz miejsce dla instalacji monitora.

(Standardowo środek monitora powinien wypadać na wysokości 145cm od podłogi)
2. Zamontuj profil mocuj cy do ciany za pomoc  czterech  4 rub.ą ś ą ś
3. Po cz przewody instalacji z pozosta ych monitorów oraz kamer.łą ł
4. Przykr  monitor do zamocowanego na cianie profilu.ęć ś
5. Po cz wszystkie pozosta e elementy systemu – kamery, monitory, zamki (opis w dalszej cz ci łą ł ęś

instrukcji)
6. Ustaw prze czniki  i zworki konfiguracyjne w monitorach w zale no ci od konfiguracji systemu łą ż ś

(opis w dalszej cz ci instrukcji).ęś
7. Pod cz przewód zasilaj cy AC.łą ą
8. W cz wy cznik zasilania na dole jednostki.łą łą
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Uwaga
Monitor jest zasilany napięcie 230VAC. Postępuj ostrożnie aby nie ulec porażeniu prądem. 
Wszystkie czynności montażowe wykonuj przy wyłączonym zasilaniu.



Sposób instalacji kamery

Kamera SHT-CN510

Kamera SHT-CP610 

Wskazówki do instalacji: 
1. Wybierz miejsce dla instalacji kamery.
(Standardowo obiektyw kamery powinien wypadać na wysokości 145cm od podłogi).
2. Zamocuj puszkę i element mocujący
3.  Połącz przewody instalacji z monitora.
4. Zawieś i przykręć panel główny kamery do elementu mocującego.

UWAGA
1. Unikaj instalacji kamery w obszarach które są wystawione na promieniowanie słoneczne, 

deszcz, chemikalia, wysokie napięcie lub kable elektryczne.
2. Unikaj instalacji w obszarach nadmiernego ciepła lub zimna.
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UWAGA!!   W miejscach zacieków, dużej wilgotności, bezpośredniego działania deszczu (np. słupki bram, 
ściana bez zadaszenia...), koniecznie należy zastosować dla osłony  kamery obudowę z daszkiem.



Połączenia

Konfiguracja: 3 kamery + 4 monitory (1x Master + 3 Slave)

Uwaga
• Mo liwo  otwierania zamka jest przyporz dkowana tylko dla kamer 1 i 2ż ść ą

Konfiguracja: 2 kamery + 4 monitory + 1 panel wielo-abonentowy
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Konfiguracja: 1 Kamera + 1 Monitor 

Sygna y i Ustawienia ł

Sygna y w kablachł

Złącza do podłączania monitorów Master i Slave [4pin]
Złącze Kolor Sygnał

Czerwony Audio
Zielony Wspólny
Biały Video
Czarny Masa

Złącza do podłączania Kamer [4pin]
Złącze Kolor Sygnał

Czerwony + 12V
Zielony Audio
Biały Video
Czarny Masa
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Uwaga
Nie wolno przerabiać kabla zasilającego, może to spowodować porażenie prądem lub wywołać 
pożar.



Złącze do podłączenia wejść alarmowych i zamków. 
Złącze Kolory Sygnał

1-2 Czerwony/Biały Zamek 1
3-4 Pomarańczowy/Biały Zamek 2
5-6 Żółty/Biały Czujnik Pożaru
7-8 Zielony/biały Czujnik Włamaniowy
9-10 Niebieski/Biały Styk Przywołania
11-12 Fioletowy/Biały Alarm Zewnętrzny

● Zamek 1 i 2 – Wyjście styków przekaźników. Po naciśnięciu przycisku „OPEN” wyjście to 
zostaje zwarte na ok 2 sekundy. Dla sterowania otwieraniem drzwi lub bramy wymagane 
jest zastosowanie dodatkowego zasilacza, odpowiedniego dla zastosowanego rygla. 
Sposób połączeń pokazany jest na rysunkach powyżej.

● Czujnik Pożaru (Fire)– Wejście służące do podłączenia czujników pożarowych z wyjściem 
przekaźnikowym NO (normalnie otwartym) typu zatrzask. Zwarcie wejścia powoduje 
włączenie sygnału dźwiękowego, miganie przycisków na czerwono, oraz na ekranie 
pojawia się napis FIRE. Czujniki pożarowe powinny mieć własne zasilanie bateryjne lub z 
odpowiedniego zasilacza. Aby skasować sygnał dźwiękowy wystarczy nacisnąć przycisk 
„MODE”.

● Czujnik Włamaniowy (Burglar)– Wejście służące do podłączenia np. czujnika 
magnetycznego (kontaktronu) kontrolującego otwarcie drzwi. Styki czujnika 
kontaktronowego podłączamy bezpośrednio do tego wejścia (przewody zielony i bały). Po 
otwarciu drzwi włącza się sygnał dźwiękowy, oraz migają na czerwono przyciski i napis 
BURGLAR. Aby uaktywnić tą funkcję należy wejść do menu urządzenia przyciskiem 
„MODE”, przyciskami +/- wybrać „2 Burglar Set” >> „MODE” następnie przyciskiem „+” 
włączyć funkcję (Burglar On) lub przyciskiem „-” wyłączyć (Burglar Off). 
Aby wyjść z Menu należy przez dwie sekundy przytrzymać przycisk „MODE”. Do włączenia 
funkcji wymagane jest aby drzwi były zamknięte, czyli wejście zwarte. Włączenie funkcji 
sygnalizowane jest świeceniem czerwonego przycisku „OPEN”. 

UWAGA – od włączenia funkcji wejście jest jeszcze nieaktywne przez ok 60 sekund, 
umożliwia to np. włączenie funkcji i wyjście z mieszkania. 
Aby skasować sygnał dźwiękowy wystarczy nacisnąć przycisk „MODE”.

● Styk przywołania (Emergency)– Wejście służy do podłączenia np. przełącznika 
napadowego. Zwarcie tego wejścia  włącza się sygnał dźwiękowy, oraz migają na 
czerwono przyciski i napis EMERGENCY. 
Aby skasować sygnał dźwiękowy wystarczy nacisnąć przycisk „MODE”. Po rozwarciu 
styków monitor wraca do normalnego stanu czuwania.

● Alarm zewnętrzny – Wyjście styków przekaźnika NO (normalnie otwarty). Wyjście to 
zostaje zwarte w momencie i na czas występowania któregokolwiek z alarmów, czyli 
zadziałania czujnika pożarowego, włamaniowego lub przywołania. 
Może ono służyć do sterowania np. dodatkowej syreny, centrali alarmowej czy jako 
wyniesione powiadomienie do portierni.
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Uwaga

Wszystkie opisane wejścia i wyjścia działają tylko na monitorze Master. 

Pobudzenie któregokolwiek wejścia alarmowego na monitorze Master wywołuje 
taka samą sygnalizację optyczną i dźwiękową na monitorach Slave w systemie.



Ustawienia przełączników

Zworki Master/Slave [JP13/14]
Monitor używany jako Master – zworki 
JP 13 i JP 14 powinny być zwarte.

Monitor używany jako Slave – zworki 
JP 13 i JP 14 powinny być otwarte.

Zworka kamery wielo-abonentowej
Jeżeli używasz kamery zwykłej (z 
jednym przyciskiem) zworka JP 400 
powinna być zwarta.

Jeżeli używasz kamery wielo-
abonentowej to zworka JP 400 
powinna być otwarta.

Prze czniki SW 1 [s1]łą
Przełącznik 4 zespołu SW1 określa czy monitor  pracuje jako Master w systemie , czy pracuje 
tylko z kamerami jako samodzielny odbiornik.
         W systemie jako Master = ON                                 Jako samodzielny odbiornik = OFF

Przełączniki 1-2-3 określają ile kamer jest podłączonych do aparatu. 
Ustawienia dotyczą tylko Master lub samodzielnej pracy (patrz ustawienia wyżej).

Dla kamery 1 Dla kamery 2 Dla kamery 3

Przełączniki 1-2-3-5-8 określają ustawienia monitora typu SLAVE
Ustawienia dotyczą tylko Master lub samodzielnej pracy (patrz ustawienia wyżej).

Dla Slave 1 Dla Slave 2 Dla Slave 3
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UWAGA
Wszystkie ustawienia zworek i prze czników nale y wykona  przy wy czonym zasilaniu.łą ż ć łą



Komponenty

Monitora 

Monitor Uchwyt monitora   Instrukcja

         Wkręty  Przyłącza kamer      Przyłącza monitorów Przyłącze wejść/wyjść

Kamery

Kamery SHT-CN510

      Kamera  Ramka      Puszka metalowa    Wkręty  Wkręt blokujący   Klucz

Kamery SHT-CP610

      Kamera  Ramka          Wkręty i zaślepki      Klucz
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Specyfikacja

Stacja domowa – Monitor SHT-3005
Zasilacz stacji Parametry

Napięcie wejściowe AC 110V~220V ±  20%;  50Hz/60Hz
Pobór mocy monitora 20W
Wyjście zasilacza 12VCD / 1,8A
Waga 400g

Monitor Parametry
Obsługa Panel dotykowy / przyciski
Przekątna 5 calowy wyświetlacz LCD Kolor
Rozdzielczość monitora 320 (H) x 240 (V)
Tylne podświetlenia LCD Fluorescencyjne typu CCFL
Żywotność podświetlenia 10 000 godzin +/- 25%
Kąt obserwacji Pozioma: ± 45º, Pionowa +30º / -10º
Typ sygnału Video PAL (Kompozyt)
Wejście Video Złącze- dwa przewody
Zasięg transmisji z kamery Dla kabla 0,65mm > 30 m lub mniej
Dźwięk Ding~Dong
Obciążalność styków przekaźnikowych 
(zamek 1 i 2; alarm zewnętrzny)

1A / 30 V

Wydajność prądowa wyjść zasilania kamer 1,5A
Waga monitora 1,2kg
Wymiary 275mm (W) x 125mm (H) x 40mm (D)

Kamera SHT-CN510
Kamera CN510 Parametry

Napięcie zasilania DC 12V pobierane z monitora
Przetwornik CCD kolor
Waga 150g
Wymiary 92mm (W) x 136mm (H) x 12mm (D)

Kamera SHT-CP610
Kamera CP610 Parametry

Napięcie zasilania DC 12V pobierane z monitora
Standard Video PAL
Waga 350g
Wymiary 97mm (W) x 130mm (H) x 23mm (D)
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UŻYTECZNE INFORMACJE

Problemy 

Po pierwsze sprawdź

Problem Co sprawdzić
Video-domofon nie włącza się Upewnij się że kabel zasilający jest włączony do 

gniazdka i że gniazdku jest prawidłowe napięcie.
Obraz jest bardzo ciemny Sprawdź zewnętrzne warunki oświetlenia w rejonie 

kamery.
Przeczyść delikatna tkaniną szybkę kamery.
Dostosuj jasność ekranu w Menu monitora.

Niewyraźny dźwięk, słychać zakłócenia. Sprawdź czy linia Audio nie jest zwarta z ziemią.
Nie słychać rozmówcy. Sprawdź ustawienia dźwięku w Menu.

Sprawdź połączenia pomiędzy kamera i monitorem.

Model i jego skład :
Model Monitor Master Monitor Slave Monitor z 

pamięcią
Kamera kolor 

CN-510
SHT-3005XA 

zestaw
X X

SHT-3005XM X

SHT-3005EA 
zestaw

X X

SHT-3005EM X

SHT-3005XR X X

Monitor SHT-3005 może współpracować:
Model Kamera kolor 

CN-510
Kamera kolor 

CP-610
Intercom 
IPE-100

Monitor SLAVE 
SHT-3005

Panel 
Wieloabonento
wy SHT-5088

Monitor 
SHT-3005

X X -------- X X
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Załącznik
Pozbywanie się urządzeń elektronicznych

    
                                                         . 
Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się elektrycznych i 
elektronicznych
(dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji 
informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem 
z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń 
elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega 
na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte 
bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu 
innego urządzenia.
Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie 
negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie 
postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u 
władz lokalnych.
Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich
przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej
W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy 
skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych 
informacji.

Utylizacja odpadów w krajach poza Unią Europejską
Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.
W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi
władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskani informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

Informacja dla użytkowników z krajów Unii Europejskiej

.
Obecność tego symbolu na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że po zakończeniu
żywotności, produktu tego nie można usuwać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy 
pamiętać, że użytkownik odpowiada za przekazania zużytego sprzętu elektronicznego do punktów 
przetwarzania, co pomaga w zachowaniu zasobów naturalnych. Każdy z krajów Unii Europejskiej 
powinien mieć zorganizowane punkty gromadzenia odpadów w celu przetwarzania zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Informacje o lokalizacji punktów gromadzenia odpadów w 
celu ich przetwarzania, można uzyskać u lokalnych władz odpowiedzialnych za gospodarkę 
odpadami elektrycznymi i elektronicznymi lub w miejscu zakupienia produktu.
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