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Smart and Safe



01 | Zawartość opakowania

Uchwyt 

Kamera zewnętrzna 1 szt

Wyświetlacz LCD 1 szt

3 pary śrub 6 szt

Instrukcja obsługi 1 szt

Kabel USB 1 szt

Uchwyt 1 szt

1 szt

Kabel USB
1 szt

Zestaw śrub
1 szt

Kamera 
zewnętrzna

1 szt

Wewnętrzny 
monitor

1 szt

Adapter USB

1 szt



Kamera zewnętrzna

Monitor wewnętrzny

Detektor 
ruchu PIR

Obiektyw
aparatu

Przycisk
dzwonka

Przycisk 
reseto-
wania 

Gniazdo
karty
MicroSD

Przycisk podglądu 

Port USB

Włącznik / 
wyłącznik

30-stykowe złącze 

02 | Opis urządzenia



Drzwi

Otwór

Kabel FPC

Instalacja zajmuje do 5 minut 

Wskazówki:
1. Podczas podłączania kamery zewnętrznej 
najpierw wkręć śruby w otwory w kamerze.

2. Podłączając monitor wewnętrzny, wyrównaj go 
ze wspornikiem. 

Przycisk podglądu

Monitor wewnętrzny 
Śruby

Kamera 
zewnętrzna 

Taśmy 
klejące Posiadacz Wyświetlacz 

LCD

03 | Schemat instalacji



Obsługiwana grubość drzwi: 35 mm ~ 110 mm

Obsługiwana średnica otworu drzwi: 14 mm ~ 50 mm

Aby wybrać odpowiednią parę śrub, musisz określić grubość 
drzwi.

Uwaga:
• W przypadku drzwi o grubości 35 ~ 65 mm należy użyć śrub  
   30 mm;
• W przypadku drzwi o grubości 65 ~ 95 mm należy użyć śrub    
   55 mm;
• W przypadku drzwi o grubości powyżej 95 mm należy użyć          
   śrub 80 mm.

04 | Instalacja

Część 
zewnętrzna

Część 
wewnętrzna

Widok z boku



1. W zależności od 
grubości drzwi wykręć 
śruby odpowiedniej 
długości i wkręć je w 
otwory w kamerze. 

3. Włóż kabel FPC przez 
otwór drzwi.
Wskazówka: Zrób rurkę 
z papieru i najpierw 
przeciągnij przez nią 
kabel.

2. Usuń folię ochronną z 
pasków taśmy samopr-
zylepnej z tyłu kamery 
zewnętrznej.

4. Przymocuj kamerę 
zewnętrzną do drzwi za 
pomocą taśm samopr-
zylepnych.

Aby wybrać odpowiednią parę śrub, musisz określić grubość 
drzwi.

Uwaga:
• W przypadku drzwi o grubości 35 ~ 65 mm należy użyć śrub  
   30 mm;
• W przypadku drzwi o grubości 65 ~ 95 mm należy użyć śrub    
   55 mm;
• W przypadku drzwi o grubości powyżej 95 mm należy użyć          
   śrub 80 mm.

1 2

3 4



6. Następnie zdejmij 
płytkę ochronną z 
dolnej części wspornika.

5. Wyjmij wewnętrzny 
monitor i palcem wysuń 
wtyczkę z tyłu wsporni-
ka. 

7. Ostrożnie wepchnij 
złącze kabla FPC do 
gniazda w dolnej części 
wspornika.

8. Zainstaluj płytkę 
ochronną u dołu 
wspornika.
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9. Przełóż śruby przez 
wspornik, jak pokazano 
na ilustracji (1), a 
następnie dokręć (2). 

10. Wyrównaj kabel FPC 
pod korkiem wlewu i 
wymień go, delikatnie 
popychając.

11. Wsuń monitor 
wewnętrzny na wspor-
nik, przesuwając go od 
góry do dołu, aby 
zabezpieczyć magne-
sem. 

12. Przesuń przełącznik 
do pozycji „On”, aby 
włączyć urządzenie.
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5.1 | Pobierz aplikację 

5.2 | Uruchom aplikację  

Pobierz kod QR, aby pobrać aplikację lub 
wyszukaj „Eques“ w App Store lub 
Google Play

Po zainstalowaniu aplikacji dotknij        aby 
ją uruchomić.

iOS Android

05 | Aplikacja mobilna



5.3 | Zarejestruj się, zaloguj i sparuj urządzenie 

Podaj wymagane informacje, a 
następnie naciśnij przycisk 
„Zarejestruj się“. Po zakończeniu 
rejestracji zaloguj się za pomocą 
podanych informacji. 
Zapamiętaj dane do logowania.

W Menedżerze urządzeń naciśnij 
przycisk „+“ i wybierz żądany 
typ urządzenia z listy. 



5.4 | Połączenie z siecią Wi-Fi, odczyt kodu QR

Příklad

Wprowadź nazwę sieci Wi-Fi lub 
wybierz sieć z listy, wprowadź 
hasło, a następnie naciśnij 
przycisk „Zapisz“. Zostaniesz 
poproszony o otwarcie menu w 
celu załadowania kodu QR.

Postępuj zgodnie z instrukcjami 
w Eques. Użyj wizjera, aby 
odczytać kod QR z ekranu 
smartfona i naciśnij przycisk 
„Dalej“ po usłyszeniu sygnału 
dźwiękowego. 



5.5 | Sparuj urządzenia i wyświetlacz podglądu

Po udanym parowaniu możesz 
monitorować stan naładowania 
baterii, zmieniać ustawienia 
zegarka (symbol koła zębatego) 
lub udostępniać do niego 
dostęp. Naciśnij obraz zegarka, 
aby wyświetlić podgląd kamery.

Podczas oglądania przytrzymaj 
przycisk u dołu, aby komuniko-
wać się z gościem, zrobić 
zdjęcie, aktywować tryb cichy 
lub zakończyć połączenie.  



Nie umieszczaj urządzenia w miejscu o wysokiej 
temperaturze, wilgotności, kurzu lub innych 
szkodliwych skutkach. Niezastosowanie się do tego 
może skrócić żywotność urządzenia;

Nie wywieraj nacisku na obiektyw aparatu lub 
czujnik ruchu PIR na zewnętrznej stronie wizjera – 
może to spowodować uszkodzenie urządzenia;

Podczas instalacji należy ostrożnie obchodzić się z 
kablem FPC, nie ciągnąć go, nie naciskać ani nie 
przerywać, ani w żaden inny sposób nie przedłużać, 
ani nie modyfikować – w przypadku jego 
uszkodzenia gwarancja na urządzenie zostanie 
unieważniona;

Używaj tylko ładowarki dołączonej do zestawu lub 
zalecanej przez producenta do korzystania z baterii 
- użycie innej ładowarki może uszkodzić urządzenie. 

Uwaga: Nie należy całkowicie rozładowywać i 
ładować wbudowanej baterii zegarka – w 
przeciwnym razie zegarek nie włączy się, dopóki 
bateria nie zostanie wystarczająco naładowana do 
zainicjowania urządzenia, a proces ten może 
potrwać do 12 godzin.   

06 | Instrukcje 
        bezpieczeństwa



07 | Warunki gwarancji
Gwarancja: SAFE HOME europe s. r. o. jak wykonawca 
gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że produkt ten będzie 
przy normalnym użyciu i działa bez żadnych wad materiału 
i wykonania, i to w ciągu dwóch (2) lat od daty sprzedaży. 
Obowiązkiem wykonawcy na podstawie niniejszej 
gwarancji ograniczają się do wymiany produktu. Naprawy 
towaru lub jego wymiana na naprawiony produkt na 
decyzje dostawców. Ta gwarancja jest nieważna, jeśli 
towar został uszkodzony przez przypadek, transportem lub 
użytkowaniem, nadużyciem, z obsługą, z powodu klęski 
żywiołowej, takie jak pożary, powodzie, huragany, 
trzęsienia ziemi lub zamek błyskawiczny, z przyczyn 
neovlivnitelných ze strony SAFE HOME europe s. r. z o. o., 
takich jak wysokie napięcie, udary mechaniczne lub zalití 
wodą, uszkodzenia, nieprawidłowego udziałem, zmian, 
poprawek lub przedmiotami, uszkodzenia, spowodowane 
urządzeniami peryferyjnymi (z wyjątkiem dostarczanych 
SAFE HOME europe s. r. o.), uszkodzenie ruchu w złym 
środowisku pracy, uszkodzenia spowodowane użyciem 
produktu do innych celów niż te, dla których został 
zaprojektowany, uszkodzenia niewłaściwa konserwacja lub 
w jakikolwiek inny sposób, który nie jest wynikiem wad 
materiału lub wykonania. Niniejsza gwarancja odnosi się 
tylko do pierwotnego konsumenta, który kupił ten produkt.

Ograniczenia gwarancji: Wszelkie dorozumiane gwarancje 
nowe z tej sprzedaży, w tym, ale nie ograniczając się do, 
dorozumianych gwarancji dotyczących opisu, przydatności 
do tego, komu cele, ograniczone są do okresu 
obowiązywania niniejszej gwarancji. Dostawca lub każdy z 
jego rodziców, nazwa firmy lub nasz przedstawiciel lub 
dystrybutor w żadnym wypadku nie ponosi 
odpowiedzialności za utratę funkcjonalności tego produktu, 
ani za żadne szkody pośrednie, szczególne, odmienne lub 
wtórne szkody lub koszty, lub wydatki, które pojawiły się 
konsument, lub dowolny inny użytkownik tego produktu, 
bądź to z powodu naruszenia umowy, zaniedbania, 
odpowiedzialności na zasadzie ryzyka za przestępstwa, lub 
z powodu innych przyczyn. Dostawca lub każdy z jego 
rodziców, nazwa firmy lub nasz przedstawiciel lub 



dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 
szkody, straty o własność lub inne specjalne, następcze, 
przypadkowe lub wynikowe szkody, która powstała w 
wyniku kradzieży z włamaniem, napadem chronionego 
obiektu lub twarzy, wyciek gazu, pożaru lub wybuchu. 
Niniejsza gwarancja nie wpływa na ustawowe prawa.

Zgodność gwarancj: W okresie gwarancji określonym 
powyżej, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na 
produkt porównywalny, jeśli wadliwy produkt zostanie 
zwrócony do miejsca zakupu z dowodem daty zakupu, z 
opłaconą z góry wysyłką. Prześlij krótki opis usterki, którą 
znajdziesz w produkcie. Wszyscy autoryzowani 
dystrybutorzy i sprzedawcy muszą postępować zgodnie z 
procedurami mającymi na celu zaspokojenie wszelkich 
roszczeń i gwarancji. Każdy, kto zwraca towar do serwisu, 
musi najpierw uzyskać numer autoryzacji. Zwroty nie będą 
przyjmowane bez numeru autoryzacyjnego. Produkty firmy 
SAFE HOME europe s.r.o. zostanie wymieniony na podobny 
produkt dostępny w momencie wymiany i po jego obecnej 
cenie rynkowej. Produkt zamienny będzie objęty gwarancją 
przez pozostały okres oryginalnej gwarancji, przedłużony o 
czas trwania procedury reklamacyjnej.

Ważne: Wykwalifikowana osoba powinna zainstalować 
urządzenie. W żadnym wypadku nie należy próbować 
samodzielnie naprawiać urządzenia. Nie ponosimy 
odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym 
użytkowaniem produktu lub użyciem baterii innych niż 
określone. W takim przypadku produkt unieważnia 
gwarancję. Nieupoważniona ingerencja w urządzenie 
spowoduje utratę gwarancji. To urządzenie nie zastępuje 
majątku, wypadku, życia ani żadnego innego 
ubezpieczenia. Gwarancja na akumulator wynosi dwa (2) 
lata i nie obejmuje spadku pojemności spowodowanego 
normalnym użytkowaniem.

Serwis gwarancyjny: W większości przypadków 
najszybszym sposobem wymiany urządzenia 
zabezpieczającego jest zwrócenie go sprzedawcy w 
miejscu zakupu. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o 
kontakt z naszym działem obsługi klienta: +420 581 222 262 
(od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00).



| Kontakty

08 | Specyfikacja techniczna
Kamera 2.0 MPx CMOS, kąt widzenia 160°/75° (H/V)
Model EQA27CP / EQA27GY
Wyświetlacz Dotykowy LCD 4,3 ", rozdzielczość 480×272
Zasilacz baterii Bateria Litowa, 5 000 mAh
Tryb Awaryjny Do 40 dni
Wykrywanie ruchu Tak (PIR, do 2 m)
Nocny świt Tak (1x dioda podczerwieni)
Przycisk dzwonka Tak (regulowane podświetlenie)
Pamięć zewnętrzna Obsługa kart MicroSD (až 32 GB)
Wi-Fi Ano (IEEE802.11 b/g/n 2.4 GHz)
Aplikacja mobilna Android 4.4 i nowszej, iOS 8.0 i nowsza

Szerokość drzwi od 35 do 110 mm
Średnica otworu montażowego od 14 do 50 mm
Wymiary (monitor / kamera) 115 × 87 × 28 mm / Ø63 × 18 mm

Waga (monitor / kamera) 245 g / 115 g
Temperatura przechowywania/pracy
Wilgotność przechowywania/pracy

-30°C ~ +60°C / -20°C ~ +50°C
10% ~ 85% / 20% ~ 75%

Język menu Czeski

Kolorystyka Miedziany / Szary

Przedstawicielem w Europie Wschodniej i 
autoryzowanym dystrybutorem w 

Czechach i na Słowacji jest:

SAFE HOME europe s.r.o.
Havlíčkova 1113/47, 750 02 Přerov, ČR

Tel: +420 581 222 262 
info@equeshome.eu

www.equeshome.eu


