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01 | Obsah balení

Držák

Vnější kamera 1 ks

Vnitřní LCD displej 1 ks

3 páry šroubů 6 ks

Uživatelská příručka 1 ks

USB kabel 1 ks

Držák 1 ks

1 ks

USB kabel
1 ks

Sada šroubů
1 ks

Vnější kamera

1 ks

Vnitřní monitor

1 ks

USB adaptér

1 ks



Vnější kamera

Vnitřní monitor

PIR detektor
pohybu

Reproduktor

Tlačítko
zvonku

Objektiv 
kamery

Mikrofon

Tlačítko 
Reset

Slot microSD 
karty

Tlačítko 
pro náhled

Senzor
vzdálenosti

Kamera
LCD displej

USB portMikrofon

30-pinový I/O konektor

02 | Popis zařízení



Dveře

Otvor

FPC kabel

Instalace zařízení zabere max. 5 minut

Tipy:
1. Při upevňování vnější kamery nejprve 
zašroubujte šrouby do otvorů v kameře.

2. Při upevňování vnitřního monitoru jej zarovnejte 
s držákem, automaticky se přichytí pomocí 
magnetů. 

Tlačítko pro náhled

Vnitřní monitor

Šrouby

Kamera

Vnější 
kamera

Lepící 
pásky Držák

LCD 
displej

03 | Instalační diagram



Podporovaná tloušťka dveří: 35 mm ~ 110 mm

Podporovaný průměr otvoru ve dveřích: 14 mm ~ 50 mm

Pro výběr správného páru šroubů je potřeba určit tloušťku dveří.

Poznámka:
• Pro tloušťku dveří 35 ~ 65 mm použijte 30 mm šrouby;
• Pro tloušťku dveří 65 ~ 95 mm použijte 55 mm šrouby;
• Pro tloušťku dveří nad 95 mm použijte 80 mm šrouby.

04 | Instalace

Vnější část Vnitřní část Pohled z boku



1. Podle tloušťky dveří 
vyberte šrouby odpoví-
dající délky 
a zašroubujte je 
do otvorů v kameře. 

3. Prostrčte FPC kabel 
otvorem ve dveřích.

Tip: Vytvořte trubičku 
z papíru a provlečte 
kabel nejprve jí.

2. Odstraňte ochranou 
fólii z proužků lepící 
pásky na zadní straně  
vnější kamery.

4. Přilepte vnější 
kameru na dveře 
pomocí proužků lepící 
pásky

1 2
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6. Následně sejměte 
ochrannou desku 
ve spodní části držáku.

5. Vyjměte vnitřní 
monitor a pomocí prstu 
vytlačte záslepku 
v zadní části držáku. 

7. Opatrně zatlačte 
konektor na FPC kabelu 
do slotu na spodní části 
držáku.

8. Nasaďte zpět 
ochranou desku 
ve spodní části držáku.
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9. Provlečte šrouby 
držákem, jak je znázor-
něno na obrázku (1), 
a poté je utáhněte (2). 

10. FPC kabel srovnejte 
pod záslepku a vraťte ji 
na původní místo 
lehkým zatlačením.

11. Pohybem shora dolů 
nasaďte vnitřní monitor 
na držák, aby došlo 
k jeho zajištění magne-
tem. 

12. Stisknutím a přidrže-
ním tlačítka pro náhled 
po dobu 5 vteřin 
zařízení zapněte / 
vypněte.
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5.1 | Stažení aplikace 

5.2 | Spuštění aplikace 

Pro stažení aplikace načtěte QR kód, nebo 
vyhledejte „Eques“ v App store či Google 
Play

Po instalaci aplikace ji stisknutím ikony    
spusťte.

iOS Android

05 | Mobilní aplikace



5.3 | Registrace, přihlášení a spárování zařízení 

Vyplňte požadované informace 
a potom stiskněte tlačítko 
„Registrovat“. Po dokončení 
registrace se přihlaste pomocí 
zadaných údajů. Přihlašovací 
údaje si zapamatujte.

Ve správci zařízení stiskněte 
tlačítko „+“ a vyberte ze 
seznamu požadovaný typ 
zařízení. 



5.4 | Připojení k Wi-Fi síti, načtení QR kódu

Příklad

Zadejte název Wi-Fi sítě, nebo 
vyberte síť ze seznamu, dále 
zadejte heslo a poté stiskněte 
tlačítko „Uložit“. Následně 
budete vyzváni k otevření 
nabídky pro načtení QR kódu.

Postupujte dle pokynů 
uvedených v aplikaci Eques. 
Pomocí kukátka načtěte QR kód 
z displeje smartphonu a po 
zaznění zvukového signálu 
stiskněte tlačítko „Další“. 



5.5 | Spárování zařízení a náhled

Po úspěšném spárování je 
možné, sledovat stav nabití 
baterie, měnit nastavení kukátka 
(symbol ozubeného kola), 
případně sdílet přístup 
k němu. Stisknutím obrázku 
kukátka dojde k zobrazení 
náhledu z kamery.

Při náhledu lze po přidržení 
tlačítka ve spodní části 
komunikovat s návštěvníkem, 
dále je možné pořídit snímek, 
aktivovat Tichý režim, nebo 
ukončit hovor.  



Zařízení neumisťujte v prostředí s vysokými 
teplotami, vlhkostí, prašností, či jinými nepříznivými 
vlivy. V opačném případě může dojít ke zkrácení 
životnosti zařízení;

Nevyvíjejte tlak na optiku kamery nebo PIR senzoru 
pohybu na vnější části kukátka – může dojít 
k poškození zařízení;

Během instalace zacházejte opatrně s FPC kabelem, 
netahejte za něj silou, nepřerušujte jej ani jinak, 
neprodlužujte neupravujte – pokud dojde k jeho 
poškození, dojde ke ztrátě záruky na zařízení;

Používejte k nabíjení pouze nabíječku, která je 
součástí balení nebo doporučená výrobcem – použití 
jiné nabíječky může způsobit poškození zařízení. 

Upozornění: Vestavěnou baterii kukátka zcela 
nevybíjejte a dobíjejte ji průběžně – v opačném 
případě nepůjde kukátko zapnout, dokud nebude 
baterie dostatečně nabitá pro inicializaci zařízení 
a tento proces může trvat až 12 hodin.   

06 | Bezpečnostní pokyny



07 | Záruční podmínky
Záruka: SAFE HOME europe s.r.o. jakožto dodavatel ručí 
původnímu kupujícímu, že tento výrobek bude při 
normálním používání a provozu bez jakýchkoliv vad 
materiálu a provedení, a to po dobu dvou (2) let ode dne 
prodeje. Povinnost dodavatele se na základě této záruky 
omezuje na výměnu výrobku. Oprava výrobku, či jeho 
výměna za opravený výrobek, je na rozhodnutí 
dodavatele. Tato záruka pozbývá platnosti, jestliže byl 
výrobek poškozen náhodně, přepravou nebo manipulací, 
nevhodným užíváním, údržbou, živelnou pohromou, jako 
je požár, povodeň, vichřice, zemětřesení nebo blesk, z 
příčin neovlivnitelných ze strany SAFE HOME europe 
s.r.o., jako jsou vysoké napětí, mechanický náraz nebo 
zalití vodou, poškození nesprávným zapojením, úpravami, 
modifikacemi nebo cizími předměty, poškozením 
způsobeným periferiemi (mimo dodávaných SAFE HOME 
europe s.r.o.) poškození provozem v nesprávném 
pracovním prostředí, poškození způsobené použitím 
výrobku pro jiné účely než pro které byl navržen, 
poškození nesprávnou údržbou nebo jiným způsobem, 
který není důsledkem vady materiálu či provedení. Tato 
záruka se vztahuje pouze k původnímu spotřebiteli, jenž si 
koupil tento výrobek.

Omezení platnosti záruky: Jakékoliv implicitní záruky 
vyvstávající z tohoto prodeje, včetně, ale nikoliv výlučně, 
implicitních záruk týkajících se popisu, prodejnosti a 
vhodnosti k tomu, kterému účelu, jsou omezeny na dobu 
platnosti této záruky. Dodavatel nebo jakákoliv jeho 
mateřská, vedlejší společnost či náš obchodní zástupce 
nebo distributor za žádných okolností neodpovídá za 
ztrátu funkčnosti tohoto výrobku ani za žádnou nepřímou, 
zvláštní, nahodilou či následnou škodu, či za náklady nebo 
výlohy, které si přivodil spotřebitel nebo kterýkoliv jiný 
uživatel tohoto výrobku, ať již z důvodu porušení 
smlouvy, nedbalosti, striktní odpovědnosti za delikt, či z 
jiných důvodů. Dodavatel nebo jakákoliv jeho mateřská, 
vedlejší společnost či náš obchodní zástupce nebo 
distributor neodpovídá za případné zranění osob, škodu 



na majetku či za jinou speciální, vedlejší, náhodnou či 
následnou škodu, která by vznikla v důsledku vloupání, 
napadení zabezpečeného objektu či osoby, úniku plynu, 
požáru či exploze. Tato záruka nemá žádný vliv na vaše 
zákonná práva.

Plnění záruky: Během výše uvedené doby platnosti 
záruky bude váš výrobek opraven nebo vyměněn za 
srovnatelný výrobek, bude-li defektní výrobek zaslán zpět 
do jeho místa nákupu spolu s dokladem o datu zakoupení, 
s předem uhrazeným poštovným. Spolu s výrobkem 
zašlete prosím i stručný popis závady, kterou na produktu 
shledáváte. Všichni autorizovaní distributoři a dealeři se 
musí řídit postupy určenými k řešení případných 
reklamací a záruky. Každý, kdo vrací zboží zpět do 
oddělení servisu, musí napřed získat tzv. autorizační číslo. 
Nebude akceptováno žádné navrácené zboží, kterému 
nejprve nebylo přiděleno autorizační číslo. Výrobky, 
které SAFE HOME europe s.r.o. určí jako neopravitelné, 
budou vyměněny za podobný výrobek dostupný v době 
výměny a v jeho současné tržní ceně. Na náhradní 
výrobek se bude vztahovat záruka po zbývající dobu 
platnosti původní záruky prodloužené o dobu trvání 
reklamačního řízení.

Důležité upozornění: Instalace zařízení by měla provádět 
osoba způsobilá. Za žádných okolností se zařízení 
nepokoušejte sami opravovat. Nezodpovídáme za škody 
způsobené nesprávným používáním výrobku, nebo 
použitím jiných než předepsaných baterií. V takovém 
případě výrobek ztrácí záruku. Neoprávněným zásahem 
do zařízení pozbývá záruka platnosti. Toto zařízení 
nenahrazuje majetkové, úrazové, životní či jakékoliv jiné 
pojištění. Záruka na  baterie je dva (2) roky a nevztahuje 
se na pokles kapacity, který je způsoben běžným 
užíváním.

Záruční servis: Ve většině případů je nejrychlejším 
způsobem výměny vašeho bezpečnostního zařízení jeho 
vrácení prodejci v místě původního nákupu. Další 
informace obdržíte na naší zákaznické lince: +420 581 222 
262 (pondělí až pátek, od 9 do 16 hodin).



| Kontakty

08 | Technická specifikace
Vnitřní kamera
Vnější kamera

3.0 MPx CMOS
2.0 MPx CMOS, úhel záběru 180°/75° (H/V)

Model EQS1 (Copper)
Displej Dotykový LCD, 7’’, rozlišení  1 280 × 720 px
Napájení Li-Pol baterie, 10 000 mAh
Pohotovostní režim Až 45 dní
Detekce pohybu Ano (PIR, do 2 m)
Noční přísvit Ano (4x infračervená dioda)
Tlačítko zvonku Ano (nastavitelné podsvícení)
Interní paměť 6 GB
Externí paměť Podpora MicroSD karet (až 32 GB)
Wi-Fi Ano (IEEE802.11 b/g/n 2.4 GHz)
Mobilní aplikace Ano (iOS 8.0 a vyšší, Android 4.4 a vyšší)

Šířka dveří 35 až 110 mm
Průměr otvoru pro montáž 14 až 50 mm
Rozměry (monitor / kamera) 195 × 137 × 23 mm / Ø65 × 18 mm

Hmotnost (monitor / kamera) 430 g / 110 g
Barevné provedení Copper (měděná)

Zástupce pro východní Evropu 
a autorizovaný distributor pro Českou 
a Slovenskou republiku je společnost:

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

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

www.equeshome.eu

Teplota skladovací / provozní -30°C ~ +60°C / -20°C ~ +50°C
Vlhkost skladovací / provozní 10% ~ 85% / 20% ~ 75%
Jazyk menu Angličtina


