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01 | Obsah balenia

Držiak

Vonkajšia kamera 1 ks

Vnútorný LCD displej 1 ks

3 páry skrutiek 6 ks

Užívateľská príručka 1 ks

USB kábel 1 ks

Držiak 1 ks

1 ks

USB kábel
1 ks

Sada skrutiek
1 ks

Vonkajšia kamera

1 ks

Vnútorný monitor

1 ks

USB adaptér

1 ks



Vonkajšia kamera

Vnútorný monitor

PIR detektor
pohybu

Reproduktor

Tlačidlo
zvončeka

Objektív 
kamery

Mikrofón

Tlačidlo 
Reset

Slot microSD 
karty

Tlačidlo 
pre náhľad

Senzor
vzdialenosti

Kamera
LCD displej

USB portMikrofón

30-pinový I/O konektor

02 | Popis zariadenia



Dvere

Otvor

FPC kábel

Inštalácia zariadenia zaberie max. 5 minút

Tipy:
1. Pri upevňovaní vonkajšej kamery najprv 
zaskrutkujte skrutky do otvorov v kamere.

2. Pri upevňovaní vnútorného monitora ho 
zarovnajte s držiakom, automaticky sa prichytí 
pomocou magnetov.

Tlačidlo pre náhľad

Vnútorný monitor

Skrutky

Kamera

Vonkajšia 
kamera

Lepiace 
pásky Držiak

LCD 
displej

03 | Inštalačný diagram



Podporovaná hrúbka dverí: 35 mm ~ 110 mm

Podporovaný priemer otvoru vo dverách: 14 mm ~ 50 mm

Pre výber správneho páru skrutiek je potreba určiť hrúbku dverí.

Poznámka:
• Pre hrúbku dverí 35 ~ 65 mm použite 30 mm skrutky;
• Pre hrúbku dverí 65 ~ 95 mm použite 55 mm skrutky;
• Pre hrúbku dverí nad 95 mm použite 80 mm skrutky.

04 | Inštalácia

Vonkajšia časť Vnútorná časť Pohľad zboku



1. Podľa hrúbky dverí 
vyberte skrutky           
zodpovedajúcej dĺžky 
a zaskrutkujte ich 
do otvorov v kamere.

3. Prestrčte FPC kábel 
otvorom vo dverách.

Tip: Vytvorte trubičku
z papiera a prevlečte 
kábel najprv ňou.

2. Odstráňte ochrannú 
fóliu z prúžkov lepiacej 
pásky na zadnej strane 
vonkajšej kamery.

4. Prilepte vonkajšiu 
kameru na dvere 
pomocou prúžkov 
lepiacej pásky

1 2

3 4



6. Následne odstráňte 
ochrannú dosku 
v spodnej časti držiaka.

5. Vyberte vnútorný 
monitor a pomocou 
prsta vytlačte záslepku 
v zadnej časti držiaka.

7. Opatrne zatlačte 
konektor na FPC kábli 
do slotu na spodnej 
časti držiaka.

8. Nasaďte späť 
ochranou dosku
v spodnej časti držiaka.
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9. Prevlečte skrutky 
držiakom, ako je  
znázornené na obrázku 
(1), a potom ich utiahni-
te (2).

10. FPC kábel               
zarovnajte pod záslepku 
a vráťte ju na pôvodné 
miesto ľahkým                
zatlačením.

11. Pohybom zhora 
nadol nasaďte vnútorný 
monitor na držiak, aby 
došlo k jeho zaisteniu 
magnetom.

12. Stlačením a podrža-
ním tlačidla pre náhľad 
po dobu 5 sekúnd 
zariadenie zapnete / 
vypnete.
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5.1 | Stiahnutie aplikácie

5.2 | Spustenie aplikácie

Pre stiahnutie aplikácie načítajte QR kód, 
alebo vyhľadajte „Eques“ v App store či 
Google Play

Po inštalácii aplikácie ju stlačením ikony     
       spustite.

iOS Android

05 | Mobilné aplikácie



5.3 | Registrácia, prihlásenie a spárovanie zariadenia

Vyplňte požadované informácie 
a stlačte „Registrovať“. Po 
dokončení registrácie sa 
prihláste pomocou zadaných 
údajov. Prihlasovacie údaje si 
zapamätajte.

V správcovi zariadenia stlačte 
tlačidlo „+“ a vyberte zo 
zoznamu požadovaný typ 
zariadenia.



5.4 | Pripojenie k Wi-Fi sieti, načítanie QR kódu

Príklad

Zadajte názov Wi-Fi siete, alebo 
vyberte sieť zo zoznamu, ďalej 
zadajte heslo a stlačte tlačidlo 
„Uložiť“. Následne budete 
vyzvaní na otvorenie ponuky 
pre načítanie QR kódu.

Postupujte podľa pokynov 
uvedených v aplikácii Eques. 
Pomocou kukátka načítajte QR 
kód z displeja smartphonu 
a po zaznení zvukového signálu 
stlačte tlačidlo „Ďalší“. 



5.5 |  Spárovanie zariadení a náhľad

Po úspešnom spárovaní je 
možné, sledovať stav nabitia 
batérie, meniť nastavenia 
kukátka (symbol ozubeného 
kolesa), prípadne zdieľať prístup
k nemu. Stlačením obrázku 
kukátka dôjde k zobrazeniu 
náhľadu z kamery.

Pri náhľadu možno po pridržaní 
tlačidla v spodnej časti 
komunikovať s návštevníkom, 
ďalej je možné zaobstarať 
snímku, aktivovať Tichý režim, 
alebo ukončiť hovor.



Zariadenie neumiestňujte v prostredí s vysokými 
teplotami, vlhkosťou, prašnosťou, či inými 
nepriaznivými vplyvmi. V opačnom prípade môže 
dôjsť k skráteniu životnosti zariadenia;

Nevyvíjajte tlak na optiku kamery alebo PIR senzora 
pohybu na vonkajšej časti kukátka – môže dôjsť
k poškodeniu zariadenia;

Počas inštalácie zaobchádzajte opatrne s FPC 
káblom, neťahajte zaň silou, neprerušujte ho ani 
inak, nepredlžujte neupravujte – pokiaľ dôjde k jeho 
poškodeniu, dôjde k strate záruky na zariadenie;

Používajte na nabíjanie iba nabíjačku, ktorá je 
súčasťou balenia alebo doporučená výrobcom – 
použitie inej nabíjačky môže spôsobiť poškodenie 
zariadenia.

Upozornenie: Vstavanú batériu kukátka úplne 
nevybíjajte a dobíjajte ju priebežne – v opačnom 
prípade nepôjde kukátko zapnúť, pokiaľ nebude 
batéria dostatočne nabitá pre inicializáciu zariadenia
a tento proces môže trvať až 12 hodín.

06 | Bezpečnostné pokyny



07 | Záručné podmienky
Záruka: SAFE HOME europe s.r.o. ako dodávateľ ručí 
pôvodnému kupujúcemu, že tento výrobok bude pri 
normálnom používaní a prevádzke bez akýchkoľvek vád 
materiálu a výroby, a to po dobu dvoch (2) rokov odo dňa 
predaja. Povinnosť dodávateľa sa na základe tejto záruky 
obmedzuje na výmenu výrobku. Oprava výrobku, či jeho 
výmena za opravený výrobok, je na rozhodnutí 
dodávateľa. Táto záruka stráca platnosť, ak bol výrobok 
poškodený náhodne, prepravou alebo manipuláciou, 
nevhodným používaním, údržbou, živelnou pohromou, 
ako je požiar, povodeň, víchrica, zemetrasenie alebo 
blesk, z príčin neovplyvniteľných zo strany SAFE HOME 
europe s.r.o., ako sú vysoké napätie, mechanický náraz 
alebo zaliatie vodou, poškodenie nesprávnym zapojením, 
úpravami, modifikáciami alebo cudzími predmetmi, 
poškodením spôsobeným perifériami (okrem dodávaných 
SAFE HOME europe sro) poškodenie prevádzkou v 
nesprávnom pracovnom prostredí, poškodenie 
spôsobené použitím výrobku na iné účely než na ktoré bol 
navrhnutý, poškodenie nesprávnu údržbou alebo iným 
spôsobom, ktorý nie je dôsledkom vady materiálu či 
prevedenia. Táto záruka sa vzťahuje len k pôvodnému 
spotrebiteľovi, ktorý si kúpil tento výrobok.

Obmedzenie platnosti záruky: Akékoľvek implicitné 
záruky vyplývajúce z tohto predaja, vrátane, ale nie 
výlučne, implicitných záruk týkajúcich sa popisu, 
predajnosti a vhodnosti k tomu, ktorému účelu, sú 
obmedzené na dobu platnosti tejto záruky. Dodávateľ 
alebo akákoľvek jeho materská, vedľajšia spoločnosť či 
náš obchodný zástupca alebo distribútor za žiadnych 
okolností nezodpovedá za stratu funkčnosti tohto 
výrobku ani za žiadnu nepriamu, zvláštne, náhodnou, 
následnú škodu, či za náklady alebo výdavky, ktoré si 
privodil spotrebiteľ alebo ktorýkoľvek iný používateľ 
tohto výrobku, či už z dôvodu porušenia zmluvy, 
nedbanlivosti, prísnej zodpovednosti za delikt, či z iných 
dôvodov. Dodávateľ alebo akákoľvek jeho materská, 
vedľajšia spoločnosť či náš obchodný zástupca alebo 



distribútor nezodpovedá za prípadné zranenie osôb, 
škodu na majetku či za inú špeciálnu, vedľajšiu, náhodnú 
či následnú škodu, ktorá by vznikla v dôsledku vlámania, 
napadnutia zabezpečeného objektu či osoby, úniku 
plynu, požiaru alebo výbuchu. Táto záruka nemá žiadny 
vplyv na vaše zákonné práva.

Plnenie záruky: Počas vyššie uvedenej doby platnosti 
záruky bude váš výrobok opravený alebo vymenený za 
porovnateľný výrobok, ak bude defektný výrobok zaslaný 
späť do jeho miesta nákupu spolu s dokladom o dátume 
zakúpenia, s vopred zaplateným poštovným. Spolu s 
výrobkom pošlite prosím aj stručný popis závady, ktorú 
podľa Vás produkt vykazuje. Všetci autorizovaní 
distribútori a díleri sa musia riadiť postupmi určenými na 
riešenie prípadných reklamácií a záruky. Každý, kto vracia 
tovar späť na oddelenie servisu, musí najprv získať tzv. 
autorizačné číslo. Nebude akceptovaný žiadny navrátený 
tovar, ktorému najprv nebolo pridelené autorizačné číslo. 
Výrobky, ktoré SAFE HOME europe s.r.o. určí ako 
neopraviteľné, budú vymenené za podobný výrobok 
dostupný v čase výmeny a v jeho súčasnej trhovej cene. 
Na náhradný výrobok sa bude vzťahovať záruku na zvyšok 
platnosti pôvodnej záruky predĺženej o dobu trvania 
reklamačného konania.

Dôležité upozornenie: Inštaláciu zariadenia by mala 
vykonávať osoba spôsobilá. Za žiadnych okolností sa 
zariadenie nepokúšajte sami opravovať. Nezodpovedáme 
za škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku, 
alebo použitím iných ako predpísaných batérií. V 
takomto prípade výrobok stráca záruku. Neoprávneným 
zásahom do zariadenia záruka stráca platnosť. Toto 
zariadenie nenahrádza majetkové, úrazové, životné či 
akékoľvek iné poistenie. Záruka na batérie je dva (2) roky 
a nevzťahuje sa na pokles kapacity, ktorý je spôsobený 
bežným používaním.

Záručný servis: Vo väčšine prípadov je najrýchlejším 
spôsobom výmeny vášho bezpečnostného zariadenia 
jeho vrátenie predajcovia v mieste pôvodného nákupu. 
Ďalšie informácie dostanete na našej zákazníckej linke: 
+420 581 222 262 (pondelok až piatok, od 9 do 16 hodín).



| Kontakty

08 | Technická špecifikácia
Vonkajšia kamera 2.0 MPx CMOS, uhol záberu 180° / 75° (H / V)
Vnútorná kamera 3.0 MPx CMOS
Model EQS1 (Copper)
Displej Dotykový LCD, 7’’, rozlíšení  1 280 × 720 px
Napájanie Li-Pol batéria, 10 000 mAh
Pohotovostný režim Až 45 dní
Detekcia pohybu Áno (PIR, do 2 m)
Nočný prísvit Áno (4x infračervená dióda)
Tlačidlo zvončeka Áno (nastaviteľné podsvietenie)
Interná pamäť 6 GB
Externá pamäť Podpora MicroSD kariet (až 32 GB)
Wi-Fi Áno (IEEE802.11 b/g/n 2.4 GHz)
Mobilne aplikácie Áno (iOS 8.0 a vyššie, Android 4.4 a vyššie)

Šírka dverí 35 až 110 mm
Priemer otvoru pre montáž 14 až 50 mm
Rozmery (monitor / kamera) 195 × 137 × 23 mm / Ø65 × 18 mm

Hmotnosť (monitor / kamera) 430 g / 110 g
Farebné prevedenie Copper (medená) + čierna

Zástupca pre východnú Európu 
a autorizovaný distribútor pre Českú 
a Slovenskú republiku je spoločnosť:

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


