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01 | Obsah balení

Držák

Vnější kamera 1 ks

Vnitřní LCD displej 1 ks

2 páry šroubů 4 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

02 | Popis zařízení

Tlačítko 
zvonku

IR přísvit

Objektiv 
kamery

PIR senzor 
pohybu

Hlavní rozhraní
LCD displej

Tlačítko 
potvrzení

Tlačítko zpět / 
Vyp. / Zap.

Tlačítko 
náhledu

Pohyb 
vpravo

Pohyb 
vlevo

Slot pro paměťovou 
kartu MicroSD



Podporovaná tloušťka dveří: 35 mm ~ 105 mm

Podporovaný průměr otvoru ve dveřích: 13 mm ~ 58 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.

03 | Instalace

Vnější část Vnitřní část Pohled z boku

Upozornění: Před instalací vnější kamery důrazně doporučujeme 
nejprve vybrané šrouby lehce zašroubovat do závitu – výrazně se pak 
zjednoduší instalace kukátka v dalších fázích.    



1. Odstraňte původní optické 
kukátko ze dveří nebo 
vyvrtejte nový otvor. 
Doporučovaný průměr 
otvoru ve dveřích je 20 mm.

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

3. Podle tloušťky dveří
vyberte šrouby vhodné 
délky a zašroubujte je 
do otvorů v kameře.

4. Vnější kameru s tlačítkem 
zvonku na spodní straně 
přilepte na dveře pomocí 
proužků lepící pásky.  

Nabíjení baterie 
Zařízení používá nabíjecí lithiovou baterii. Pokud je baterie vybitá, indikátor stavu 
baterie změní barvu na červenou. V tomto případě neprodleně připojte zařízení 
k dodávanému USB adaptéru pomocí USB kabelu a baterii dobijte prostřednic-
tvím MicroUSB portu ve spodní části zařízení.

Náhled záběru kamery
Stisknutím tlačítka náhledu dojde k zobrazení záběru vnější kamery. Tlačítka pro 
pohyb vlevo a vpravo mohou být použita pro úpravu záběru kamery – stisknutím 
tlačítka pro pohyb vlevo se zmenší záběr osoby a zvětší pozorovací úhel, 
stisknutím tlačítka pro pohyb vpravo se zvětší záběr osoby a zmenší pozorovací 
úhel.

Systémové nastavení

Datum a čas 
V menu nastavení data a času slouží tlačítko potvrzení (OK) pro výběr požadované 
volby, tlačítka pro pohyb vlevo či vpravo pro změnu hodnot a tlačítko zpět / Vyp. 
/ Zap. pro uložení nastavených hodnot. 

Režim snímání
Režim snímání je rozdělen do dvou částí – snímky a videa, které se dále člení na:
Snímek (640×480); 
Snímek (320×240); 
Video (3 s);
Video (5 s); 
Video (10 s).

Upozornění: Pro záznam videa je nutné, aby byla nejprve do zařízení vložena 
MicroSD paměťová karta. Při vkládání paměťové karty dodržte její orientaci 
naznačenou na obrázku výše! Po vložení paměťové karty jsou veškeré pořízené 
záznamy uložené ve vnitřní paměti zařízení automaticky převedeny na paměťo-
vou kartu.
 
Expozice 
Nastavení expozice je možné ve 2 úrovních – nízká pro prostředí s běžnými 
světelnými podmínkami a vysoká pro prostředí, kde je přítomno silné protisvětlo.

Detekce pohybu

Nastavení detekce pohybu
Nastavení časové prodlevy mezi detekcí pohybu PIR senzorem a spuštěním 
záznamu.

K dispozici jsou následující možnosti:
1 s – spuštění záznamu neprodleně po detekci pohybu;
3 s, 5 s, 10 s, 15 s – spuštění záznamu po uplynutí nastaveného času;

Vypnuto – vypnutí funkce detekce pohybu.

Nastavení poplachu
Nastavení časové prodlevy mezi detekcí pohybu PIR senzorem a zvukovou 
signalizací poplachu. K dispozici jsou následující možnosti:

10 s, 20 s, 30 s – spuštění zvukové signalizace poplachu po detekci pohybu po 
uplynutí nastaveného času;
Vypnuto – vypnutí funkce signalizace poplachu.

Nastavení citlivosti poplachu
Nastavení citlivosti detekce pohybu PIR senzorem ve 2 úrovních – nízká a vysoká.

Hlasitost výstrahy při detekci pohybu 
Nastavení úrovně hlasitosti zvukové signalizace detekce pohybu PIR senzorem v 7 
úrovních.

Tón výstrahy při detekci pohybu 
Volba tónu zvukové signalizace detekce pohybu PIR senzorem.

Nastavení podsvětlení tlačítka zvonku 
Nastavení podsvícení tlačítka zvonku. K dispozici jsou následující možnosti – LED 
podsvětlení tlačítka svítí, bliká, nebo je zcela vypnuto.  

Přepis záznamů 
Zapnutí / vypnutí funkce přepisu záznamů – po zaplnění paměťové karty nebo 
vnitřní paměti zařízení dojde v případě zapnutí k automatickému přepisování 
uložených záznamů od nejstarších.

Poznámka: Je-li přepis záznamů deaktivován, do vnitřní paměti zařízení je 
možné uložit až 13 snímků v rozlišení 640×480. V případě že je přepis záznamů 
aktivován, do vnitřní paměti zaření je možné uložit maximálně 5 snímků v 
rozlišení 640×480. 

Režim reakce 
Nastavení reakce na stisknutí tlačítka zvonku formou rozsvícení LCD displeje. V 
továrním nastavení je zvolena volba Automaticky (displej se rozsvítí). Při výběru 
volby Manuálně displej na stisknutí tlačítka nereaguje.

Vyzváněcí tón
Volba tónu vyzvánění po stisknutí tlačítka zvonku.

Hlasitost vyzvánění 
Nastavení úrovně hlasitosti tónu po stisknutí tlačítka zvonku.

IR přísvit
Zapnutí / vypnutí infračerveného přísvitu pro noční snímání.

Jas LCD
Nastavení jasu podsvícení LCD displeje.

Čas podsvícení displeje 
Nastavení času podsvícení displeje v krocích 5 s, 10 s, 15 s a 20 s.

Formátování MicroSD paměťové karty
Volba pro formátování paměťové karty.

Upozornění: Formátováním paměťové karty dojde ke smazání veškerých 
uložených záznamů! 

Obnovení továrního nastavení
Volba pro obnovení zařízení do továrního nastavení.

Záznamy návštěv

Menu slouží pro zobrazení pořízených záznamů. Po stisknutí tlačítka zvonku vnitřní 
displej automaticky pořídí snímek nebo video (v závislosti na uživatelském 
nastavení), přehraje nastavený tón a zobrazí na LCD displeji aktuální záběr vnější 
kamery. Záznamy jsou v galerii uloženy ve složkách pojmenovaných dle data 
pořízení ve formátu RRRR-MM-DD. Jednotlivé soubory jsou pojmenovány ve tvaru 
[M/A]RRRRMMDDHHMMSS. jpg/.avi 
(M – manuální pořízení, A – automatické pořízení, RRRR – rok, MM – měsíc, DD – 
den, HH – hodina, MM – minuta, SS – sekunda, . jpg – snímek, .avi – video). 
Vybraný záznam je možné stisknutím tlačítka potvrzení  prohlédnout, mezi 
jednotlivými záznamy lze přepínat stisknutím tlačítek pro pohyb vpravo, či vlevo. 
Vybranou složku nebo záznam je možné smazat přidržením tlačítka  



5. Opatrně prostrčte FPC 
kabel otvorem ve dveřích 
a v držáku.

6. Utažením šroubů zajistěte 
držák s kamerou na místě. 
Dodržte při tom správnou 
orientaci naznačenou šipkou 
směrem vzhůru.   

7. Propojte vnější kameru 
a vnitřní monitor pomocí FPC 
kabelu orientovaného dle 
obrázku výše.

8. Vložte do monitoru 
MicroSD kartu. Dbejte při 
tom na správnou orientaci 
karty! 

Nabíjení baterie 
Zařízení používá nabíjecí lithiovou baterii. Pokud je baterie vybitá, indikátor stavu 
baterie změní barvu na červenou. V tomto případě neprodleně připojte zařízení 
k dodávanému USB adaptéru pomocí USB kabelu a baterii dobijte prostřednic-
tvím MicroUSB portu ve spodní části zařízení.

Náhled záběru kamery
Stisknutím tlačítka náhledu dojde k zobrazení záběru vnější kamery. Tlačítka pro 
pohyb vlevo a vpravo mohou být použita pro úpravu záběru kamery – stisknutím 
tlačítka pro pohyb vlevo se zmenší záběr osoby a zvětší pozorovací úhel, 
stisknutím tlačítka pro pohyb vpravo se zvětší záběr osoby a zmenší pozorovací 
úhel.

Systémové nastavení

Datum a čas 
V menu nastavení data a času slouží tlačítko potvrzení (OK) pro výběr požadované 
volby, tlačítka pro pohyb vlevo či vpravo pro změnu hodnot a tlačítko zpět / Vyp. 
/ Zap. pro uložení nastavených hodnot. 

Režim snímání
Režim snímání je rozdělen do dvou částí – snímky a videa, které se dále člení na:
Snímek (640×480); 
Snímek (320×240); 
Video (3 s);
Video (5 s); 
Video (10 s).

Upozornění: Pro záznam videa je nutné, aby byla nejprve do zařízení vložena 
MicroSD paměťová karta. Při vkládání paměťové karty dodržte její orientaci 
naznačenou na obrázku výše! Po vložení paměťové karty jsou veškeré pořízené 
záznamy uložené ve vnitřní paměti zařízení automaticky převedeny na paměťo-
vou kartu.
 
Expozice 
Nastavení expozice je možné ve 2 úrovních – nízká pro prostředí s běžnými 
světelnými podmínkami a vysoká pro prostředí, kde je přítomno silné protisvětlo.

Detekce pohybu

Nastavení detekce pohybu
Nastavení časové prodlevy mezi detekcí pohybu PIR senzorem a spuštěním 
záznamu.

K dispozici jsou následující možnosti:
1 s – spuštění záznamu neprodleně po detekci pohybu;
3 s, 5 s, 10 s, 15 s – spuštění záznamu po uplynutí nastaveného času;

Vypnuto – vypnutí funkce detekce pohybu.

Nastavení poplachu
Nastavení časové prodlevy mezi detekcí pohybu PIR senzorem a zvukovou 
signalizací poplachu. K dispozici jsou následující možnosti:

10 s, 20 s, 30 s – spuštění zvukové signalizace poplachu po detekci pohybu po 
uplynutí nastaveného času;
Vypnuto – vypnutí funkce signalizace poplachu.

Nastavení citlivosti poplachu
Nastavení citlivosti detekce pohybu PIR senzorem ve 2 úrovních – nízká a vysoká.

Hlasitost výstrahy při detekci pohybu 
Nastavení úrovně hlasitosti zvukové signalizace detekce pohybu PIR senzorem v 7 
úrovních.

Tón výstrahy při detekci pohybu 
Volba tónu zvukové signalizace detekce pohybu PIR senzorem.

Nastavení podsvětlení tlačítka zvonku 
Nastavení podsvícení tlačítka zvonku. K dispozici jsou následující možnosti – LED 
podsvětlení tlačítka svítí, bliká, nebo je zcela vypnuto.  

Přepis záznamů 
Zapnutí / vypnutí funkce přepisu záznamů – po zaplnění paměťové karty nebo 
vnitřní paměti zařízení dojde v případě zapnutí k automatickému přepisování 
uložených záznamů od nejstarších.

Poznámka: Je-li přepis záznamů deaktivován, do vnitřní paměti zařízení je 
možné uložit až 13 snímků v rozlišení 640×480. V případě že je přepis záznamů 
aktivován, do vnitřní paměti zaření je možné uložit maximálně 5 snímků v 
rozlišení 640×480. 

Režim reakce 
Nastavení reakce na stisknutí tlačítka zvonku formou rozsvícení LCD displeje. V 
továrním nastavení je zvolena volba Automaticky (displej se rozsvítí). Při výběru 
volby Manuálně displej na stisknutí tlačítka nereaguje.

Vyzváněcí tón
Volba tónu vyzvánění po stisknutí tlačítka zvonku.

Hlasitost vyzvánění 
Nastavení úrovně hlasitosti tónu po stisknutí tlačítka zvonku.

IR přísvit
Zapnutí / vypnutí infračerveného přísvitu pro noční snímání.

Jas LCD
Nastavení jasu podsvícení LCD displeje.

Čas podsvícení displeje 
Nastavení času podsvícení displeje v krocích 5 s, 10 s, 15 s a 20 s.

Formátování MicroSD paměťové karty
Volba pro formátování paměťové karty.

Upozornění: Formátováním paměťové karty dojde ke smazání veškerých 
uložených záznamů! 

Obnovení továrního nastavení
Volba pro obnovení zařízení do továrního nastavení.

Záznamy návštěv

Menu slouží pro zobrazení pořízených záznamů. Po stisknutí tlačítka zvonku vnitřní 
displej automaticky pořídí snímek nebo video (v závislosti na uživatelském 
nastavení), přehraje nastavený tón a zobrazí na LCD displeji aktuální záběr vnější 
kamery. Záznamy jsou v galerii uloženy ve složkách pojmenovaných dle data 
pořízení ve formátu RRRR-MM-DD. Jednotlivé soubory jsou pojmenovány ve tvaru 
[M/A]RRRRMMDDHHMMSS. jpg/.avi 
(M – manuální pořízení, A – automatické pořízení, RRRR – rok, MM – měsíc, DD – 
den, HH – hodina, MM – minuta, SS – sekunda, . jpg – snímek, .avi – video). 
Vybraný záznam je možné stisknutím tlačítka potvrzení  prohlédnout, mezi 
jednotlivými záznamy lze přepínat stisknutím tlačítek pro pohyb vpravo, či vlevo. 
Vybranou složku nebo záznam je možné smazat přidržením tlačítka  



04 | Popis rozhraní

9. Nasaďte vnitřní monitor 
na držák pohybem směrem 
dolů. Pokud FPC kabel 
přečnívá, ohněte jej 
za monitorem ve tvaru 
písmene „S“.

10. Instalace je dokončena 
a kukátko je připraveno 
k použití.

Zobrazení 
času

Zobrazení 
data

Uživatelská 
příručkaSystémová 

nastavení

Indikátor stavu baterieDatum a čas poslední návštevy

Záznamy 
návštěv

Nabíjení baterie 
Zařízení používá nabíjecí lithiovou baterii. Pokud je baterie vybitá, indikátor stavu 
baterie změní barvu na červenou. V tomto případě neprodleně připojte zařízení 
k dodávanému USB adaptéru pomocí USB kabelu a baterii dobijte prostřednic-
tvím MicroUSB portu ve spodní části zařízení.

Náhled záběru kamery
Stisknutím tlačítka náhledu dojde k zobrazení záběru vnější kamery. Tlačítka pro 
pohyb vlevo a vpravo mohou být použita pro úpravu záběru kamery – stisknutím 
tlačítka pro pohyb vlevo se zmenší záběr osoby a zvětší pozorovací úhel, 
stisknutím tlačítka pro pohyb vpravo se zvětší záběr osoby a zmenší pozorovací 
úhel.

Systémové nastavení

Datum a čas 
V menu nastavení data a času slouží tlačítko potvrzení (OK) pro výběr požadované 
volby, tlačítka pro pohyb vlevo či vpravo pro změnu hodnot a tlačítko zpět / Vyp. 
/ Zap. pro uložení nastavených hodnot. 

Režim snímání
Režim snímání je rozdělen do dvou částí – snímky a videa, které se dále člení na:
Snímek (640×480); 
Snímek (320×240); 
Video (3 s);
Video (5 s); 
Video (10 s).

Upozornění: Pro záznam videa je nutné, aby byla nejprve do zařízení vložena 
MicroSD paměťová karta. Při vkládání paměťové karty dodržte její orientaci 
naznačenou na obrázku výše! Po vložení paměťové karty jsou veškeré pořízené 
záznamy uložené ve vnitřní paměti zařízení automaticky převedeny na paměťo-
vou kartu.
 
Expozice 
Nastavení expozice je možné ve 2 úrovních – nízká pro prostředí s běžnými 
světelnými podmínkami a vysoká pro prostředí, kde je přítomno silné protisvětlo.

Detekce pohybu

Nastavení detekce pohybu
Nastavení časové prodlevy mezi detekcí pohybu PIR senzorem a spuštěním 
záznamu.

K dispozici jsou následující možnosti:
1 s – spuštění záznamu neprodleně po detekci pohybu;
3 s, 5 s, 10 s, 15 s – spuštění záznamu po uplynutí nastaveného času;

Vypnuto – vypnutí funkce detekce pohybu.

Nastavení poplachu
Nastavení časové prodlevy mezi detekcí pohybu PIR senzorem a zvukovou 
signalizací poplachu. K dispozici jsou následující možnosti:

10 s, 20 s, 30 s – spuštění zvukové signalizace poplachu po detekci pohybu po 
uplynutí nastaveného času;
Vypnuto – vypnutí funkce signalizace poplachu.

Nastavení citlivosti poplachu
Nastavení citlivosti detekce pohybu PIR senzorem ve 2 úrovních – nízká a vysoká.

Hlasitost výstrahy při detekci pohybu 
Nastavení úrovně hlasitosti zvukové signalizace detekce pohybu PIR senzorem v 7 
úrovních.

Tón výstrahy při detekci pohybu 
Volba tónu zvukové signalizace detekce pohybu PIR senzorem.

Nastavení podsvětlení tlačítka zvonku 
Nastavení podsvícení tlačítka zvonku. K dispozici jsou následující možnosti – LED 
podsvětlení tlačítka svítí, bliká, nebo je zcela vypnuto.  

Přepis záznamů 
Zapnutí / vypnutí funkce přepisu záznamů – po zaplnění paměťové karty nebo 
vnitřní paměti zařízení dojde v případě zapnutí k automatickému přepisování 
uložených záznamů od nejstarších.

Poznámka: Je-li přepis záznamů deaktivován, do vnitřní paměti zařízení je 
možné uložit až 13 snímků v rozlišení 640×480. V případě že je přepis záznamů 
aktivován, do vnitřní paměti zaření je možné uložit maximálně 5 snímků v 
rozlišení 640×480. 

Režim reakce 
Nastavení reakce na stisknutí tlačítka zvonku formou rozsvícení LCD displeje. V 
továrním nastavení je zvolena volba Automaticky (displej se rozsvítí). Při výběru 
volby Manuálně displej na stisknutí tlačítka nereaguje.

Vyzváněcí tón
Volba tónu vyzvánění po stisknutí tlačítka zvonku.

Hlasitost vyzvánění 
Nastavení úrovně hlasitosti tónu po stisknutí tlačítka zvonku.

IR přísvit
Zapnutí / vypnutí infračerveného přísvitu pro noční snímání.

Jas LCD
Nastavení jasu podsvícení LCD displeje.

Čas podsvícení displeje 
Nastavení času podsvícení displeje v krocích 5 s, 10 s, 15 s a 20 s.

Formátování MicroSD paměťové karty
Volba pro formátování paměťové karty.

Upozornění: Formátováním paměťové karty dojde ke smazání veškerých 
uložených záznamů! 

Obnovení továrního nastavení
Volba pro obnovení zařízení do továrního nastavení.

Záznamy návštěv

Menu slouží pro zobrazení pořízených záznamů. Po stisknutí tlačítka zvonku vnitřní 
displej automaticky pořídí snímek nebo video (v závislosti na uživatelském 
nastavení), přehraje nastavený tón a zobrazí na LCD displeji aktuální záběr vnější 
kamery. Záznamy jsou v galerii uloženy ve složkách pojmenovaných dle data 
pořízení ve formátu RRRR-MM-DD. Jednotlivé soubory jsou pojmenovány ve tvaru 
[M/A]RRRRMMDDHHMMSS. jpg/.avi 
(M – manuální pořízení, A – automatické pořízení, RRRR – rok, MM – měsíc, DD – 
den, HH – hodina, MM – minuta, SS – sekunda, . jpg – snímek, .avi – video). 
Vybraný záznam je možné stisknutím tlačítka potvrzení  prohlédnout, mezi 
jednotlivými záznamy lze přepínat stisknutím tlačítek pro pohyb vpravo, či vlevo. 
Vybranou složku nebo záznam je možné smazat přidržením tlačítka  
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Nabíjení baterie 
Zařízení používá nabíjecí lithiovou baterii. Pokud je baterie vybitá, indikátor stavu 
baterie změní barvu na červenou. V tomto případě neprodleně připojte zařízení 
k dodávanému USB adaptéru pomocí USB kabelu a baterii dobijte prostřednic-
tvím MicroUSB portu ve spodní části zařízení.

Náhled záběru kamery
Stisknutím tlačítka náhledu dojde k zobrazení záběru vnější kamery. Tlačítka pro 
pohyb vlevo a vpravo mohou být použita pro úpravu záběru kamery – stisknutím 
tlačítka pro pohyb vlevo se zmenší záběr osoby a zvětší pozorovací úhel, 
stisknutím tlačítka pro pohyb vpravo se zvětší záběr osoby a zmenší pozorovací 
úhel.

Systémové nastavení

Datum a čas 
V menu nastavení data a času slouží tlačítko potvrzení (OK) pro výběr požadované 
volby, tlačítka pro pohyb vlevo či vpravo pro změnu hodnot a tlačítko zpět / Vyp. 
/ Zap. pro uložení nastavených hodnot. 

Režim snímání
Režim snímání je rozdělen do dvou částí – snímky a videa, které se dále člení na:
Snímek (640×480); 
Snímek (320×240); 
Video (3 s);
Video (5 s); 
Video (10 s).

Upozornění: Pro záznam videa je nutné, aby byla nejprve do zařízení vložena 
MicroSD paměťová karta. Při vkládání paměťové karty dodržte její orientaci 
naznačenou na obrázku výše! Po vložení paměťové karty jsou veškeré pořízené 
záznamy uložené ve vnitřní paměti zařízení automaticky převedeny na paměťo-
vou kartu.
 
Expozice 
Nastavení expozice je možné ve 2 úrovních – nízká pro prostředí s běžnými 
světelnými podmínkami a vysoká pro prostředí, kde je přítomno silné protisvětlo.

Detekce pohybu

Nastavení detekce pohybu
Nastavení časové prodlevy mezi detekcí pohybu PIR senzorem a spuštěním 
záznamu.

K dispozici jsou následující možnosti:
1 s – spuštění záznamu neprodleně po detekci pohybu;
3 s, 5 s, 10 s, 15 s – spuštění záznamu po uplynutí nastaveného času;

Vypnuto – vypnutí funkce detekce pohybu.

Nastavení poplachu
Nastavení časové prodlevy mezi detekcí pohybu PIR senzorem a zvukovou 
signalizací poplachu. K dispozici jsou následující možnosti:

10 s, 20 s, 30 s – spuštění zvukové signalizace poplachu po detekci pohybu po 
uplynutí nastaveného času;
Vypnuto – vypnutí funkce signalizace poplachu.

Nastavení citlivosti poplachu
Nastavení citlivosti detekce pohybu PIR senzorem ve 2 úrovních – nízká a vysoká.

Hlasitost výstrahy při detekci pohybu 
Nastavení úrovně hlasitosti zvukové signalizace detekce pohybu PIR senzorem v 7 
úrovních.

Tón výstrahy při detekci pohybu 
Volba tónu zvukové signalizace detekce pohybu PIR senzorem.

Nastavení podsvětlení tlačítka zvonku 
Nastavení podsvícení tlačítka zvonku. K dispozici jsou následující možnosti – LED 
podsvětlení tlačítka svítí, bliká, nebo je zcela vypnuto.  

Přepis záznamů 
Zapnutí / vypnutí funkce přepisu záznamů – po zaplnění paměťové karty nebo 
vnitřní paměti zařízení dojde v případě zapnutí k automatickému přepisování 
uložených záznamů od nejstarších.

Poznámka: Je-li přepis záznamů deaktivován, do vnitřní paměti zařízení je 
možné uložit až 13 snímků v rozlišení 640×480. V případě že je přepis záznamů 
aktivován, do vnitřní paměti zaření je možné uložit maximálně 5 snímků v 
rozlišení 640×480. 

Režim reakce 
Nastavení reakce na stisknutí tlačítka zvonku formou rozsvícení LCD displeje. V 
továrním nastavení je zvolena volba Automaticky (displej se rozsvítí). Při výběru 
volby Manuálně displej na stisknutí tlačítka nereaguje.

Vyzváněcí tón
Volba tónu vyzvánění po stisknutí tlačítka zvonku.

Hlasitost vyzvánění 
Nastavení úrovně hlasitosti tónu po stisknutí tlačítka zvonku.

IR přísvit
Zapnutí / vypnutí infračerveného přísvitu pro noční snímání.

Jas LCD
Nastavení jasu podsvícení LCD displeje.

Čas podsvícení displeje 
Nastavení času podsvícení displeje v krocích 5 s, 10 s, 15 s a 20 s.

Formátování MicroSD paměťové karty
Volba pro formátování paměťové karty.

Upozornění: Formátováním paměťové karty dojde ke smazání veškerých 
uložených záznamů! 

Obnovení továrního nastavení
Volba pro obnovení zařízení do továrního nastavení.

Záznamy návštěv

Menu slouží pro zobrazení pořízených záznamů. Po stisknutí tlačítka zvonku vnitřní 
displej automaticky pořídí snímek nebo video (v závislosti na uživatelském 
nastavení), přehraje nastavený tón a zobrazí na LCD displeji aktuální záběr vnější 
kamery. Záznamy jsou v galerii uloženy ve složkách pojmenovaných dle data 
pořízení ve formátu RRRR-MM-DD. Jednotlivé soubory jsou pojmenovány ve tvaru 
[M/A]RRRRMMDDHHMMSS. jpg/.avi 
(M – manuální pořízení, A – automatické pořízení, RRRR – rok, MM – měsíc, DD – 
den, HH – hodina, MM – minuta, SS – sekunda, . jpg – snímek, .avi – video). 
Vybraný záznam je možné stisknutím tlačítka potvrzení  prohlédnout, mezi 
jednotlivými záznamy lze přepínat stisknutím tlačítek pro pohyb vpravo, či vlevo. 
Vybranou složku nebo záznam je možné smazat přidržením tlačítka  



Nabíjení baterie 
Zařízení používá nabíjecí lithiovou baterii. Pokud je baterie vybitá, indikátor stavu 
baterie změní barvu na červenou. V tomto případě neprodleně připojte zařízení 
k dodávanému USB adaptéru pomocí USB kabelu a baterii dobijte prostřednic-
tvím MicroUSB portu ve spodní části zařízení.

Náhled záběru kamery
Stisknutím tlačítka náhledu dojde k zobrazení záběru vnější kamery. Tlačítka pro 
pohyb vlevo a vpravo mohou být použita pro úpravu záběru kamery – stisknutím 
tlačítka pro pohyb vlevo se zmenší záběr osoby a zvětší pozorovací úhel, 
stisknutím tlačítka pro pohyb vpravo se zvětší záběr osoby a zmenší pozorovací 
úhel.

Systémové nastavení

Datum a čas 
V menu nastavení data a času slouží tlačítko potvrzení (OK) pro výběr požadované 
volby, tlačítka pro pohyb vlevo či vpravo pro změnu hodnot a tlačítko zpět / Vyp. 
/ Zap. pro uložení nastavených hodnot. 

Režim snímání
Režim snímání je rozdělen do dvou částí – snímky a videa, které se dále člení na:
Snímek (640×480); 
Snímek (320×240); 
Video (3 s);
Video (5 s); 
Video (10 s).

Upozornění: Pro záznam videa je nutné, aby byla nejprve do zařízení vložena 
MicroSD paměťová karta. Při vkládání paměťové karty dodržte její orientaci 
naznačenou na obrázku výše! Po vložení paměťové karty jsou veškeré pořízené 
záznamy uložené ve vnitřní paměti zařízení automaticky převedeny na paměťo-
vou kartu.
 
Expozice 
Nastavení expozice je možné ve 2 úrovních – nízká pro prostředí s běžnými 
světelnými podmínkami a vysoká pro prostředí, kde je přítomno silné protisvětlo.

Detekce pohybu

Nastavení detekce pohybu
Nastavení časové prodlevy mezi detekcí pohybu PIR senzorem a spuštěním 
záznamu.

K dispozici jsou následující možnosti:
1 s – spuštění záznamu neprodleně po detekci pohybu;
3 s, 5 s, 10 s, 15 s – spuštění záznamu po uplynutí nastaveného času;

Vypnuto – vypnutí funkce detekce pohybu.

Nastavení poplachu
Nastavení časové prodlevy mezi detekcí pohybu PIR senzorem a zvukovou 
signalizací poplachu. K dispozici jsou následující možnosti:

10 s, 20 s, 30 s – spuštění zvukové signalizace poplachu po detekci pohybu po 
uplynutí nastaveného času;
Vypnuto – vypnutí funkce signalizace poplachu.

Nastavení citlivosti poplachu
Nastavení citlivosti detekce pohybu PIR senzorem ve 2 úrovních – nízká a vysoká.

Hlasitost výstrahy při detekci pohybu 
Nastavení úrovně hlasitosti zvukové signalizace detekce pohybu PIR senzorem v 7 
úrovních.

Tón výstrahy při detekci pohybu 
Volba tónu zvukové signalizace detekce pohybu PIR senzorem.

Nastavení podsvětlení tlačítka zvonku 
Nastavení podsvícení tlačítka zvonku. K dispozici jsou následující možnosti – LED 
podsvětlení tlačítka svítí, bliká, nebo je zcela vypnuto.  

Přepis záznamů 
Zapnutí / vypnutí funkce přepisu záznamů – po zaplnění paměťové karty nebo 
vnitřní paměti zařízení dojde v případě zapnutí k automatickému přepisování 
uložených záznamů od nejstarších.

Poznámka: Je-li přepis záznamů deaktivován, do vnitřní paměti zařízení je 
možné uložit až 13 snímků v rozlišení 640×480. V případě že je přepis záznamů 
aktivován, do vnitřní paměti zaření je možné uložit maximálně 5 snímků v 
rozlišení 640×480. 

Režim reakce 
Nastavení reakce na stisknutí tlačítka zvonku formou rozsvícení LCD displeje. V 
továrním nastavení je zvolena volba Automaticky (displej se rozsvítí). Při výběru 
volby Manuálně displej na stisknutí tlačítka nereaguje.

Vyzváněcí tón
Volba tónu vyzvánění po stisknutí tlačítka zvonku.

Hlasitost vyzvánění 
Nastavení úrovně hlasitosti tónu po stisknutí tlačítka zvonku.

IR přísvit
Zapnutí / vypnutí infračerveného přísvitu pro noční snímání.

Jas LCD
Nastavení jasu podsvícení LCD displeje.

Čas podsvícení displeje 
Nastavení času podsvícení displeje v krocích 5 s, 10 s, 15 s a 20 s.

Formátování MicroSD paměťové karty
Volba pro formátování paměťové karty.

Upozornění: Formátováním paměťové karty dojde ke smazání veškerých 
uložených záznamů! 

Obnovení továrního nastavení
Volba pro obnovení zařízení do továrního nastavení.

Záznamy návštěv

Menu slouží pro zobrazení pořízených záznamů. Po stisknutí tlačítka zvonku vnitřní 
displej automaticky pořídí snímek nebo video (v závislosti na uživatelském 
nastavení), přehraje nastavený tón a zobrazí na LCD displeji aktuální záběr vnější 
kamery. Záznamy jsou v galerii uloženy ve složkách pojmenovaných dle data 
pořízení ve formátu RRRR-MM-DD. Jednotlivé soubory jsou pojmenovány ve tvaru 
[M/A]RRRRMMDDHHMMSS. jpg/.avi 
(M – manuální pořízení, A – automatické pořízení, RRRR – rok, MM – měsíc, DD – 
den, HH – hodina, MM – minuta, SS – sekunda, . jpg – snímek, .avi – video). 
Vybraný záznam je možné stisknutím tlačítka potvrzení  prohlédnout, mezi 
jednotlivými záznamy lze přepínat stisknutím tlačítek pro pohyb vpravo, či vlevo. 
Vybranou složku nebo záznam je možné smazat přidržením tlačítka  



Nabíjení baterie 
Zařízení používá nabíjecí lithiovou baterii. Pokud je baterie vybitá, indikátor stavu 
baterie změní barvu na červenou. V tomto případě neprodleně připojte zařízení 
k dodávanému USB adaptéru pomocí USB kabelu a baterii dobijte prostřednic-
tvím MicroUSB portu ve spodní části zařízení.

Náhled záběru kamery
Stisknutím tlačítka náhledu dojde k zobrazení záběru vnější kamery. Tlačítka pro 
pohyb vlevo a vpravo mohou být použita pro úpravu záběru kamery – stisknutím 
tlačítka pro pohyb vlevo se zmenší záběr osoby a zvětší pozorovací úhel, 
stisknutím tlačítka pro pohyb vpravo se zvětší záběr osoby a zmenší pozorovací 
úhel.

Systémové nastavení

Datum a čas 
V menu nastavení data a času slouží tlačítko potvrzení (OK) pro výběr požadované 
volby, tlačítka pro pohyb vlevo či vpravo pro změnu hodnot a tlačítko zpět / Vyp. 
/ Zap. pro uložení nastavených hodnot. 

Režim snímání
Režim snímání je rozdělen do dvou částí – snímky a videa, které se dále člení na:
Snímek (640×480); 
Snímek (320×240); 
Video (3 s);
Video (5 s); 
Video (10 s).

Upozornění: Pro záznam videa je nutné, aby byla nejprve do zařízení vložena 
MicroSD paměťová karta. Při vkládání paměťové karty dodržte její orientaci 
naznačenou na obrázku výše! Po vložení paměťové karty jsou veškeré pořízené 
záznamy uložené ve vnitřní paměti zařízení automaticky převedeny na paměťo-
vou kartu.
 
Expozice 
Nastavení expozice je možné ve 2 úrovních – nízká pro prostředí s běžnými 
světelnými podmínkami a vysoká pro prostředí, kde je přítomno silné protisvětlo.

Detekce pohybu

Nastavení detekce pohybu
Nastavení časové prodlevy mezi detekcí pohybu PIR senzorem a spuštěním 
záznamu.

K dispozici jsou následující možnosti:
1 s – spuštění záznamu neprodleně po detekci pohybu;
3 s, 5 s, 10 s, 15 s – spuštění záznamu po uplynutí nastaveného času;

Vypnuto – vypnutí funkce detekce pohybu.

Nastavení poplachu
Nastavení časové prodlevy mezi detekcí pohybu PIR senzorem a zvukovou 
signalizací poplachu. K dispozici jsou následující možnosti:

10 s, 20 s, 30 s – spuštění zvukové signalizace poplachu po detekci pohybu po 
uplynutí nastaveného času;
Vypnuto – vypnutí funkce signalizace poplachu.

Nastavení citlivosti poplachu
Nastavení citlivosti detekce pohybu PIR senzorem ve 2 úrovních – nízká a vysoká.

Hlasitost výstrahy při detekci pohybu 
Nastavení úrovně hlasitosti zvukové signalizace detekce pohybu PIR senzorem v 7 
úrovních.

Tón výstrahy při detekci pohybu 
Volba tónu zvukové signalizace detekce pohybu PIR senzorem.

Nastavení podsvětlení tlačítka zvonku 
Nastavení podsvícení tlačítka zvonku. K dispozici jsou následující možnosti – LED 
podsvětlení tlačítka svítí, bliká, nebo je zcela vypnuto.  

Přepis záznamů 
Zapnutí / vypnutí funkce přepisu záznamů – po zaplnění paměťové karty nebo 
vnitřní paměti zařízení dojde v případě zapnutí k automatickému přepisování 
uložených záznamů od nejstarších.

Poznámka: Je-li přepis záznamů deaktivován, do vnitřní paměti zařízení je 
možné uložit až 13 snímků v rozlišení 640×480. V případě že je přepis záznamů 
aktivován, do vnitřní paměti zaření je možné uložit maximálně 5 snímků v 
rozlišení 640×480. 

Režim reakce 
Nastavení reakce na stisknutí tlačítka zvonku formou rozsvícení LCD displeje. V 
továrním nastavení je zvolena volba Automaticky (displej se rozsvítí). Při výběru 
volby Manuálně displej na stisknutí tlačítka nereaguje.

Vyzváněcí tón
Volba tónu vyzvánění po stisknutí tlačítka zvonku.

Hlasitost vyzvánění 
Nastavení úrovně hlasitosti tónu po stisknutí tlačítka zvonku.

IR přísvit
Zapnutí / vypnutí infračerveného přísvitu pro noční snímání.

Jas LCD
Nastavení jasu podsvícení LCD displeje.

Čas podsvícení displeje 
Nastavení času podsvícení displeje v krocích 5 s, 10 s, 15 s a 20 s.

Formátování MicroSD paměťové karty
Volba pro formátování paměťové karty.

Upozornění: Formátováním paměťové karty dojde ke smazání veškerých 
uložených záznamů! 

Obnovení továrního nastavení
Volba pro obnovení zařízení do továrního nastavení.

Záznamy návštěv

Menu slouží pro zobrazení pořízených záznamů. Po stisknutí tlačítka zvonku vnitřní 
displej automaticky pořídí snímek nebo video (v závislosti na uživatelském 
nastavení), přehraje nastavený tón a zobrazí na LCD displeji aktuální záběr vnější 
kamery. Záznamy jsou v galerii uloženy ve složkách pojmenovaných dle data 
pořízení ve formátu RRRR-MM-DD. Jednotlivé soubory jsou pojmenovány ve tvaru 
[M/A]RRRRMMDDHHMMSS. jpg/.avi 
(M – manuální pořízení, A – automatické pořízení, RRRR – rok, MM – měsíc, DD – 
den, HH – hodina, MM – minuta, SS – sekunda, . jpg – snímek, .avi – video). 
Vybraný záznam je možné stisknutím tlačítka potvrzení  prohlédnout, mezi 
jednotlivými záznamy lze přepínat stisknutím tlačítek pro pohyb vpravo, či vlevo. 
Vybranou složku nebo záznam je možné smazat přidržením tlačítka  



Zařízení neumísťujte 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.   
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Nabíjení baterie 
Zařízení používá nabíjecí lithiovou baterii. Pokud je baterie vybitá, indikátor stavu 
baterie změní barvu na červenou. V tomto případě neprodleně připojte zařízení 
k dodávanému USB adaptéru pomocí USB kabelu a baterii dobijte prostřednic-
tvím MicroUSB portu ve spodní části zařízení.

Náhled záběru kamery
Stisknutím tlačítka náhledu dojde k zobrazení záběru vnější kamery. Tlačítka pro 
pohyb vlevo a vpravo mohou být použita pro úpravu záběru kamery – stisknutím 
tlačítka pro pohyb vlevo se zmenší záběr osoby a zvětší pozorovací úhel, 
stisknutím tlačítka pro pohyb vpravo se zvětší záběr osoby a zmenší pozorovací 
úhel.

Systémové nastavení

Datum a čas 
V menu nastavení data a času slouží tlačítko potvrzení (OK) pro výběr požadované 
volby, tlačítka pro pohyb vlevo či vpravo pro změnu hodnot a tlačítko zpět / Vyp. 
/ Zap. pro uložení nastavených hodnot. 

Režim snímání
Režim snímání je rozdělen do dvou částí – snímky a videa, které se dále člení na:
Snímek (640×480); 
Snímek (320×240); 
Video (3 s);
Video (5 s); 
Video (10 s).

Upozornění: Pro záznam videa je nutné, aby byla nejprve do zařízení vložena 
MicroSD paměťová karta. Při vkládání paměťové karty dodržte její orientaci 
naznačenou na obrázku výše! Po vložení paměťové karty jsou veškeré pořízené 
záznamy uložené ve vnitřní paměti zařízení automaticky převedeny na paměťo-
vou kartu.
 
Expozice 
Nastavení expozice je možné ve 2 úrovních – nízká pro prostředí s běžnými 
světelnými podmínkami a vysoká pro prostředí, kde je přítomno silné protisvětlo.

Detekce pohybu

Nastavení detekce pohybu
Nastavení časové prodlevy mezi detekcí pohybu PIR senzorem a spuštěním 
záznamu.

K dispozici jsou následující možnosti:
1 s – spuštění záznamu neprodleně po detekci pohybu;
3 s, 5 s, 10 s, 15 s – spuštění záznamu po uplynutí nastaveného času;

Vypnuto – vypnutí funkce detekce pohybu.

Nastavení poplachu
Nastavení časové prodlevy mezi detekcí pohybu PIR senzorem a zvukovou 
signalizací poplachu. K dispozici jsou následující možnosti:

10 s, 20 s, 30 s – spuštění zvukové signalizace poplachu po detekci pohybu po 
uplynutí nastaveného času;
Vypnuto – vypnutí funkce signalizace poplachu.

Nastavení citlivosti poplachu
Nastavení citlivosti detekce pohybu PIR senzorem ve 2 úrovních – nízká a vysoká.

Hlasitost výstrahy při detekci pohybu 
Nastavení úrovně hlasitosti zvukové signalizace detekce pohybu PIR senzorem v 7 
úrovních.

Tón výstrahy při detekci pohybu 
Volba tónu zvukové signalizace detekce pohybu PIR senzorem.

Nastavení podsvětlení tlačítka zvonku 
Nastavení podsvícení tlačítka zvonku. K dispozici jsou následující možnosti – LED 
podsvětlení tlačítka svítí, bliká, nebo je zcela vypnuto.  

Přepis záznamů 
Zapnutí / vypnutí funkce přepisu záznamů – po zaplnění paměťové karty nebo 
vnitřní paměti zařízení dojde v případě zapnutí k automatickému přepisování 
uložených záznamů od nejstarších.

Poznámka: Je-li přepis záznamů deaktivován, do vnitřní paměti zařízení je 
možné uložit až 13 snímků v rozlišení 640×480. V případě že je přepis záznamů 
aktivován, do vnitřní paměti zaření je možné uložit maximálně 5 snímků v 
rozlišení 640×480. 

Režim reakce 
Nastavení reakce na stisknutí tlačítka zvonku formou rozsvícení LCD displeje. V 
továrním nastavení je zvolena volba Automaticky (displej se rozsvítí). Při výběru 
volby Manuálně displej na stisknutí tlačítka nereaguje.

Vyzváněcí tón
Volba tónu vyzvánění po stisknutí tlačítka zvonku.

Hlasitost vyzvánění 
Nastavení úrovně hlasitosti tónu po stisknutí tlačítka zvonku.

IR přísvit
Zapnutí / vypnutí infračerveného přísvitu pro noční snímání.

Jas LCD
Nastavení jasu podsvícení LCD displeje.

Čas podsvícení displeje 
Nastavení času podsvícení displeje v krocích 5 s, 10 s, 15 s a 20 s.

Formátování MicroSD paměťové karty
Volba pro formátování paměťové karty.

Upozornění: Formátováním paměťové karty dojde ke smazání veškerých 
uložených záznamů! 

Obnovení továrního nastavení
Volba pro obnovení zařízení do továrního nastavení.

Záznamy návštěv

Menu slouží pro zobrazení pořízených záznamů. Po stisknutí tlačítka zvonku vnitřní 
displej automaticky pořídí snímek nebo video (v závislosti na uživatelském 
nastavení), přehraje nastavený tón a zobrazí na LCD displeji aktuální záběr vnější 
kamery. Záznamy jsou v galerii uloženy ve složkách pojmenovaných dle data 
pořízení ve formátu RRRR-MM-DD. Jednotlivé soubory jsou pojmenovány ve tvaru 
[M/A]RRRRMMDDHHMMSS. jpg/.avi 
(M – manuální pořízení, A – automatické pořízení, RRRR – rok, MM – měsíc, DD – 
den, HH – hodina, MM – minuta, SS – sekunda, . jpg – snímek, .avi – video). 
Vybraný záznam je možné stisknutím tlačítka potvrzení  prohlédnout, mezi 
jednotlivými záznamy lze přepínat stisknutím tlačítek pro pohyb vpravo, či vlevo. 
Vybranou složku nebo záznam je možné smazat přidržením tlačítka  
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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 

Nabíjení baterie 
Zařízení používá nabíjecí lithiovou baterii. Pokud je baterie vybitá, indikátor stavu 
baterie změní barvu na červenou. V tomto případě neprodleně připojte zařízení 
k dodávanému USB adaptéru pomocí USB kabelu a baterii dobijte prostřednic-
tvím MicroUSB portu ve spodní části zařízení.

Náhled záběru kamery
Stisknutím tlačítka náhledu dojde k zobrazení záběru vnější kamery. Tlačítka pro 
pohyb vlevo a vpravo mohou být použita pro úpravu záběru kamery – stisknutím 
tlačítka pro pohyb vlevo se zmenší záběr osoby a zvětší pozorovací úhel, 
stisknutím tlačítka pro pohyb vpravo se zvětší záběr osoby a zmenší pozorovací 
úhel.

Systémové nastavení

Datum a čas 
V menu nastavení data a času slouží tlačítko potvrzení (OK) pro výběr požadované 
volby, tlačítka pro pohyb vlevo či vpravo pro změnu hodnot a tlačítko zpět / Vyp. 
/ Zap. pro uložení nastavených hodnot. 

Režim snímání
Režim snímání je rozdělen do dvou částí – snímky a videa, které se dále člení na:
Snímek (640×480); 
Snímek (320×240); 
Video (3 s);
Video (5 s); 
Video (10 s).

Upozornění: Pro záznam videa je nutné, aby byla nejprve do zařízení vložena 
MicroSD paměťová karta. Při vkládání paměťové karty dodržte její orientaci 
naznačenou na obrázku výše! Po vložení paměťové karty jsou veškeré pořízené 
záznamy uložené ve vnitřní paměti zařízení automaticky převedeny na paměťo-
vou kartu.
 
Expozice 
Nastavení expozice je možné ve 2 úrovních – nízká pro prostředí s běžnými 
světelnými podmínkami a vysoká pro prostředí, kde je přítomno silné protisvětlo.

Detekce pohybu

Nastavení detekce pohybu
Nastavení časové prodlevy mezi detekcí pohybu PIR senzorem a spuštěním 
záznamu.

K dispozici jsou následující možnosti:
1 s – spuštění záznamu neprodleně po detekci pohybu;
3 s, 5 s, 10 s, 15 s – spuštění záznamu po uplynutí nastaveného času;

Vypnuto – vypnutí funkce detekce pohybu.

Nastavení poplachu
Nastavení časové prodlevy mezi detekcí pohybu PIR senzorem a zvukovou 
signalizací poplachu. K dispozici jsou následující možnosti:

10 s, 20 s, 30 s – spuštění zvukové signalizace poplachu po detekci pohybu po 
uplynutí nastaveného času;
Vypnuto – vypnutí funkce signalizace poplachu.

Nastavení citlivosti poplachu
Nastavení citlivosti detekce pohybu PIR senzorem ve 2 úrovních – nízká a vysoká.

Hlasitost výstrahy při detekci pohybu 
Nastavení úrovně hlasitosti zvukové signalizace detekce pohybu PIR senzorem v 7 
úrovních.

Tón výstrahy při detekci pohybu 
Volba tónu zvukové signalizace detekce pohybu PIR senzorem.

Nastavení podsvětlení tlačítka zvonku 
Nastavení podsvícení tlačítka zvonku. K dispozici jsou následující možnosti – LED 
podsvětlení tlačítka svítí, bliká, nebo je zcela vypnuto.  

Přepis záznamů 
Zapnutí / vypnutí funkce přepisu záznamů – po zaplnění paměťové karty nebo 
vnitřní paměti zařízení dojde v případě zapnutí k automatickému přepisování 
uložených záznamů od nejstarších.

Poznámka: Je-li přepis záznamů deaktivován, do vnitřní paměti zařízení je 
možné uložit až 13 snímků v rozlišení 640×480. V případě že je přepis záznamů 
aktivován, do vnitřní paměti zaření je možné uložit maximálně 5 snímků v 
rozlišení 640×480. 

Režim reakce 
Nastavení reakce na stisknutí tlačítka zvonku formou rozsvícení LCD displeje. V 
továrním nastavení je zvolena volba Automaticky (displej se rozsvítí). Při výběru 
volby Manuálně displej na stisknutí tlačítka nereaguje.

Vyzváněcí tón
Volba tónu vyzvánění po stisknutí tlačítka zvonku.

Hlasitost vyzvánění 
Nastavení úrovně hlasitosti tónu po stisknutí tlačítka zvonku.

IR přísvit
Zapnutí / vypnutí infračerveného přísvitu pro noční snímání.

Jas LCD
Nastavení jasu podsvícení LCD displeje.

Čas podsvícení displeje 
Nastavení času podsvícení displeje v krocích 5 s, 10 s, 15 s a 20 s.

Formátování MicroSD paměťové karty
Volba pro formátování paměťové karty.

Upozornění: Formátováním paměťové karty dojde ke smazání veškerých 
uložených záznamů! 

Obnovení továrního nastavení
Volba pro obnovení zařízení do továrního nastavení.

Záznamy návštěv

Menu slouží pro zobrazení pořízených záznamů. Po stisknutí tlačítka zvonku vnitřní 
displej automaticky pořídí snímek nebo video (v závislosti na uživatelském 
nastavení), přehraje nastavený tón a zobrazí na LCD displeji aktuální záběr vnější 
kamery. Záznamy jsou v galerii uloženy ve složkách pojmenovaných dle data 
pořízení ve formátu RRRR-MM-DD. Jednotlivé soubory jsou pojmenovány ve tvaru 
[M/A]RRRRMMDDHHMMSS. jpg/.avi 
(M – manuální pořízení, A – automatické pořízení, RRRR – rok, MM – měsíc, DD – 
den, HH – hodina, MM – minuta, SS – sekunda, . jpg – snímek, .avi – video). 
Vybraný záznam je možné stisknutím tlačítka potvrzení  prohlédnout, mezi 
jednotlivými záznamy lze přepínat stisknutím tlačítek pro pohyb vpravo, či vlevo. 
Vybranou složku nebo záznam je možné smazat přidržením tlačítka  



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).
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Kamera 0.3 MPx CMOS, úhel záběru 120°
Model EQR06CP / EQR06GY

Displej LCD, 2.8’’, rozlišení 320 × 240
Napájení Lithiová baterie, 1 800 mAh
Pohotovostní režim Až 20 dní
Detekce pohybu Ano (PIR, do 2 m)
Noční přísvit Ano (1x infračervená dioda)
Tlačítko zvonku Ano (nastavitelné podsvícení)
Externí paměť Podpora MicroSD karet (až 32 GB)
Wi-Fi Ne
Mobilní aplikace Ne

Šířka dveří 35 až 105 mm
Průměr otvoru pro montáž 13 až 58 mm
Rozměry (monitor / kamera) 135.5 × 76.5 × 18.7 mm / Ø60 × 14 mm

Hmotnost (monitor / kamera) 110 g / 100 g
Barevné provedení Měď / Šedá

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

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


