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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 tyłu

Video-domofon SHT 6805  służy do komunikacji osoby w domu z osobą dzwoniącą do drzwi. 

①   ⑦

② ⑧

③

⑨

④

⑤   ⑥

① Przycisk pomocy – po wciśnięciu lampa Emergency zacznie błyskać i włączy się sygnał 
dźwiękowy.

②  Monitor – na monitorze jest wyświetlany obraz z kamery zainstalowanej przy wejściu
③ Lampka kontroli zasilania

④ Przyciski obsługi
▲ / ▼ - zwiększanie i zmniejszanie parametru, np. głośności, jasności
OPEN – przycisk otwierania zamka
STOP/RESET – Wyłączanie i resetowanie alarmu
TALK - Przycisk służący do rozpoczęcia rozmowy po wywołaniu z kamery przed drzwiami, 

lub do kontroli obrazu przy braku wywołania.
⑤ Głośnik – Służy do komunikacji głosowej oraz emituje sygnały wywołania i alarmu.
⑥ Mikrofon – Służy do komunikacji głosowej

⑦ Gniazdo P1 – Kamera 1 i zamek
⑧ Gniazdo P10 – Kamera 2

⑨ Wyłącznik zasilania
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Regulacja monitora.

Regulacja jasności monitora.
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE przez dwie sekundy
2. Przyciskami ▲ / ▼ można regulować jasność monitora.
3. Aby opuścić i zapamiętać te ustawienia naciśnij przycisk  MODE.

Regulacja głośności monitora.
1.  Naciśnij przycisk TALK, pojawi się obraz i dźwięk.
2.  Przyciskami ▲ / ▼ można regulować głośność monitora.
3.  Aby opuścić i zapamiętać te ustawienia naciśnij ponownie przycisk TALK.

OBSŁUGA

Funkcje komunikacji

Rozmowa z osobą dzwoniącą do drzwi

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

Naciśnij przycisk TALK aby rozpocząć 
rozmowę.

* Jeżeli nie naciśniemy przycisku TALK obraz 
wyłączy się po ok 15 sekundach.

* Po podniesieniu słuchawki maksymalny czas 
rozmowy wynosi 1 minutę

* W czasie rozmowy przyciskami + i – możemy zmienić głośność dźwięku.
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② Podczas rozmowy można użyć przycisku 
„OPEN” aby otworzyć wejście.

③ Po skończonej rozmowie naciskamy 
ponownie przycisk „TALK”

Sprawdzanie obrazów z kamer
① Aby wyświetlić obraz z kamery wystarczy 
nacisnąć przycisk „TALK”

② Można też użyć przycisku  „OPEN” aby 
otworzyć wejście.

* Ta funkcja jest dostępna tylko z jedna 
zainstalowaną kamerą.

Funkcja Alarmowania
① Naciśnij przycisk „Emergency” ② Włączy się głośny sygnał alarmowy i 

będzie błyskać lampka.

③ Naciśnij przycisk STOP aby wyłączyć 
sygnał alarmu

④ Naciśnij ponownie STOP aby skasować 
alarm.

* Jeżeli nie skasujemy alarmu to zostanie on automatycznie wyłączony po ok 5 minutach.
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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  rub.ą ś ą ś
3. Po cz przewody instalacji z kamer oraz zamków.łą
4. Zawie  monitor do zamocowanego na cianie uchwytu.ś ś
5. Po cz wszystkie pozosta e elementy systemu – kamery, zamki (opis w dalszej cz ci instrukcji)łą ł ęś
7. Pod cz przewód zasilaj cy AC.łą ą
8. Pami taj o w czeniu urz dzenia wy cznikiem z ty u .ę łą ą łą ł
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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 kamer

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: Monitor + Kamera

Konfiguracja: Monitor + 2 Kamery
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Sygna y w kablachł

Z cze do pod czania Kamery „1” i Zamka [6pin : P1]łą łą
Złącze Kolor Sygnał

1. Czerwony 12VDC

2. Zielony Audio

3. Niebieski Video

4. Czarny Masa

5. Zielony

6. Biały

Styki 
przekaźnika

Z cza do pod czania Kamer „2” [4pin : P10]łą łą
Złącze Kolor Sygnał

1. Czerwony + 12V

2. Zielony Audio

3. Niebieski Video

4. Czarny Masa
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Uwaga
Nie wolno przerabiać kabla zasilającego, może to spowodować porażenie prądem lub wywołać 
pożar.

UWAGA
Wszystkie pod czenia nale y wykona  przy wy czonym zasilaniu.łą ż ć łą



Komponenty

Monitora 

Monitor Uchwyt monitora   Instrukcja

         Wkręty       Przyłącza kamer 

Kamery SHT-CN510

      Kamera  Ramka      Puszka metalowa    Wkręty  Wkręt blokujący   Klucz

Kamery SHT-CP610

      Kamera  Ramka          Wkręty i zaślepki  Wkręt blokujący       Klucz

Podzespoły i zestawy
Model Monitor Kamera kolor CN-510 Kamera kolor CP-610

SHT-6805XA 
zestaw

X X

SHT-6805XM X

SHT-CN510 X

SHT-CP610 X
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Specyfikacja

Stacja domowa – Monitor SHT-6805
Zasilacz stacji Parametry

Napięcie wejściowe AC 110V~220V ±  10%;  50Hz/60Hz
Pobór mocy monitora 35W
Wyjście zasilacza 12VCD / 1,2A
Waga 200g

Monitor Parametry
Obsługa Aparat głośnomówiący / przyciski
Przekątna 5 calowy wyświetlacz LCD Kolor
Rozdzielczość monitora 960 (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
Wydajność prądowa wyjść zasilania kamer Max 1A
Waga monitora 1,2 kg
Wymiary 216mm (W) x 260mm (H) x 42mm (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.
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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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