Greeter Plus
Cyfrowy wizjer

Smart and Safe

Podręcznik użytkownika

01 | Zawartość opakowania

Uchwyt

Kamera
zewnętrzna

Wewnętrzny
monitor

1 szt

1 szt

1 szt

Adapter USB

Kabel USB

Zestaw śrub

1 szt

1 szt

1 szt

Kamera zewnętrzna

1 szt

Kabel USB

1 szt

2 pary śrub

4 szt

wyświetlacz LCD

1 szt

Uchwyt

1 szt

Instrukcja obsługi

1 szt

02 | Opis urządzenia
Kamera zewnętrzna
Czujnik
ruchu PIR
Obiektyw
aparatu

Oświetlacz IR

Przycisk
dzwonka

Monitor wewnętrzny

Przycisk
potwierdzenia
Przejdź
w lewo

Gniazdo karty
MicroSD

Główny interfejs
Wyświetlacz LCD

Przycisk
podglądu

Przycisk Wstecz /
Wył / On.
Przejdź
w prawo

03 | Instalacja

Część
zewnętrzna

Część
wewnętrzna

Widok z boku

Obsługiwana grubość drzwi: 35 mm ~ 105 mm
Obsługiwana średnica otworu drzwi: 13 mm ~ 58 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.

Uwaga: Przed zainstalowaniem kamery zewnętrznej zdecydowanie
zaleca się lekkie wkręcenie wybranych śrub w gwint – znacznie uprości
to instalację wizjera w kolejnych etapach.

1. Wyjmij oryginalną
przeglądarkę optyczną z
drzwi lub wywierć nowy
otwór. Zalecana średnica
otworu drzwiowego wynosi
20 mm.

2. Usuń folię ochronną z
pasków taśmy
samoprzylepnej z tyłu
kamery zewnętrznej.

3. W zależności od grubości
drzwi wybierz śruby o
odpowiedniej długości i
wkręć je w otwory w
kamerze.

4. Za pomocą pasków
przymocuj kamerę
zewnętrzną za pomocą
przycisku dzwonka na dole
drzwi za pomocą pasków
samoprzylepnych.

5. Ostrożnie włóż kabel FPC
przez otwór w drzwiach i
wsporniku.

6. Dokręć śruby mocujące
wspornik kamery na miejscu.
Obserwuj prawidłową
orientację ze strzałką
skierowaną do góry.

7. Połącz kamerę zewnętrzną
i monitor wewnętrzny za
pomocą kabla FPC, jak
pokazano powyżej.

8. Włóż kartę MicroSD do
monitora. Upewnij się, że
karta jest ustawiona
prawidłowo!

9. Wsuń monitor wewnętrzny
na wspornik, przesuwając go
w dół. Jeśli kabel FPC
wystaje, zegnij go za
monitorem w kształcie litery
„S”.

10. Instalacja jest
zakończona, a wizjer jest
gotowy do użycia.

04 | Opis interfejsu
Wyświetlanie
czasu
Odwiedź
dzienniki
Ustawienia
systemowe

Data i godzina ostatniej wizyty

Wyświetlanie
daty

Podręcznik
użytkownika

Wskaźnik stanu baterii

05 | Opis funkcji urządzenia
Ładowanie baterii
Urządzenie wykorzystuje akumulator litowy. Gdy poziom naładowania baterii jest
niski, wskaźnik stanu baterii zmienia kolor na czerwony. W takim przypadku należy
natychmiast podłączyć urządzenie do dostarczonego adaptera USB za pomocą
kabla USB i naładować baterię przez port MicroUSB na spodzie urządzenia.
Podgląd widoku z kamery
Naciśnij przycisk podglądu, aby wyświetlić kamerę zewnętrzną. Lewych i prawych
przycisków ruchu można użyć do regulacji widoku kamery – naciśnięcie lewego
przycisku ruchu zmniejsza widok osoby i zwiększa kąt widzenia, naciśnięcie
prawego przycisku ruchu zwiększa widok osoby i zmniejsza kąt widzenia.
Ustawienia systemowe
Data i godzina
W menu ustawień daty i godziny przycisk potwierdzenia (OK) służy do wybierania żądanej opcji, przycisków do poruszania się w lewo lub w prawo w celu
zmiany wartości oraz przycisku wstecz / wyłączania. / On. aby zapisać ustawione
wartości.
Tryb fotografowania
Tryb fotografowania jest podzielony na dwie części – klatki i ﬁlmy, które są dalej
podzielone na:
Obraz (640×480);
Obraz (320×240);
Wideo (3 s);
Wideo (5 s);
Wideo (10 s).
Uwaga: Aby nagrać wideo, należy najpierw włożyć kartę pamięci MicroSD do
urządzenia. Wkładając kartę pamięci, postępuj zgodnie z orientacją pokazaną
na powyższej ilustracji! Po włożeniu karty pamięci wszystkie nagrania zapisane
w pamięci wewnętrznej urządzenia są automatycznie konwertowane na kartę
pamięci.
Ekspozycja
Regulacja ekspozycji jest możliwa na 2 poziomach – niskim dla normalnych
warunków oświetleniowych i wysokim dla środowisk z dużym podświetleniem.
Wykrywanie ruchu
Ustawienia wykrywania ruchu
Ustawienie opóźnienia między wykryciem ruchu czujnika PIR a rozpoczęciem
nagrywania.
Dostępne są następujące opcje:
1 s – rozpocznij nagrywanie natychmiast po wykryciu ruchu;
3 s, 5 s, 10 s, 15 s – rozpocznij nagrywanie po upływie ustawionego czasu;
Wył. – Wyłącz funkcję wykrywania ruchu.

Ustawienia sygnału
Ustawienia czasu opóźnienia pomiędzy wykryciem ruchu PIR z czujnikiem i
dźwiękową sygnalizacją alarmu. Dostępne są następujące opcje:
10 s, 20 s, 30 s – uruchomienie sygnalizacji akustycznej alarmu po wykryciu
ruchu, po upływie określonego czasu;
Wył. – wyłącza funkcję alarmu.
Ustawianie czułości alarmu
Regulacja czułości wykrywania ruchu PIR sensor 2 poziom – niski i wysoki.
Głośność alarmu po wykryciu ruchu
Regulacja poziomu głośności alarmu wykrywania ruchu PIR z czujnikiem w 7
poziomach.
Dźwięk powiadomienia po wykryciu ruchu
Wybór tonów alarmu wykrywania ruchu PIR z czujnikiem.
Ustawienia podświetlenia przycisku dzwon
Ustawienia podświetlenia przycisku dzwon. Dostępne są następujące opcje
podświetlenia LED przycisku świeci, miga lub całkowicie wyłączony.
Odpis z rejestru
Włączanie / wyłączanie funkcji zapis nagrania po zapełnieniu karty pamięci lub
pamięci wewnętrznej
urządzenia
nastąpi w
przypadku włączenia
automatycznego przepisywania przechowywanych rekordów z najstarszych.
Uwaga: jeśli w transkrypcji nagrań jest wyłączony, w wewnętrznej pamięci
urządzenia można zapisać do 13 klatek na sekundę w rozdzielczości 640×480.
W tym przypadku, jeśli na poziomie transkrypcji nagrań aktywowany, w
pamięci wewnętrznej zaření można przechowywać maksymalnie 5 klatek w
rozdzielczości 640×480.
Tryb reagowania
Tryb reagowania Ustawienia reakcji na naciśnięcie przycisku dzwon szwedzki
włączenia wyświetlacza LCD. W ustawienia fabryczne opcja Automatycznie (ekran
świeci się). Po wybraniu opcji Ręcznie ekran na naciśnięciu przycisku nie reaguje.
Dzwonki
Regulacja poziomu głośności tonów po naciśnięciu przycisku dzwon.
Poziom głośności dzwonka
Nastavení úrovně hlasitosti tónu po stisknutí tlačítka zvonku.
Oświetlacz IR
Włączania / wyłączania podczerwieni přísvitu do fotografowania w nocy.
Jasność LCD
Regulacja jasności podświetlenia wyświetlacza LCD.

Wyświetl czas podświetlenia
Ustawianie czasu podświetlenia wyświetlacza w krokach co 5 s, 10 s, 15 s i 20 s.
Formatowanie karty pamięci MicroSD
Opcja formatowania karty pamięci.
Uwaga: Formatowanie karty pamięci spowoduje usunięcie wszystkich
zapisanych rekordów!
Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych
Opcja przywracania urządzenia do ustawień fabrycznych.
Wpisy wizyt
Menu służy do przeglądania nagrań. Po naciśnięciu przycisku " dzwon
wewnętrzny wyświetlacz automatycznie robi zdjęcie lub wideo (w zależności od
ustawień niestandardowych), odtwarza określony ton i jest wyświetlany na
wyświetlaczu LCD bieżącego strzał z kamery zewnętrznej. Wpisy w galerii, są
przechowywane w folderach названых daty zakupu, w formacie RRRR-MM-DD.
Poszczególne pliki są nazwane w postaci [M/A]RRRRMMDDHHMMSS. jpg/.avi
(M – ręczny zakupu, A – automatyczne pobieranie, RRRR – rok, MM – miesiąc, DD –
dzień, HH – godzina, MM – minuta, SS – sekunda . jpg – zdjęcie .avi – wideo).
Wybrane nagranie, naciśnij przycisk potwierdzenia, aby zobaczyć, między
każdego wpisu można przełączać, klikając na przyciski, aby przesunąć w prawo
lub w lewo. Wybrane foldery lub wpis można usunąć, naciskając i przytrzymując
przycisk.

06 | Instrukcje
bezpieczeństwa

Urządzenia nie należy umieszczać w środowisku o
wysokiej temperaturze, wilgotności, prašností, lub
innymi niekorzystnymi skutkami. W przeciwnym
razie może to spowodować skrócenie żywotności
sprzętu;
Nevyvíjejte ciśnienie na optykę kamery lub czujnika
ruchu PIR na zewnętrznej części kukátka – może to
spowodować uszkodzenie urządzenia;
Podczas instalacji należy skontaktować się ostrożnie
z FPC kabel, nie ciągnij za niego z siłą, nie przerywaj
mu, nie inaczej, neprodlužujte, nie naprawiaj – jeśli
następuje jego uszkodzenie powoduje utratę
gwarancji na urządzenie;
Użyj do ładowania tylko ładowarkę, która jest
częścią pakietu lub zalecane przez producenta, –
korzystanie z innych ładowarek może spowodować
uszkodzenie urządzenia.
Uwaga: Wbudowane akumulatory kukátka w pełni
nevybíjejte i dobíjejte jej stale – w przeciwnym razie
nie pójdzie lornetki włącza się, gdy akumulator jest
wystarczająco naładowany do inicjalizacji
urządzenia, a proces ten może trwać do 12 godzin.

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.
Realizacja gwarancji: W Trakcie wyżej wskazanego terminu
obowiązywania gwarancji produkt zostanie naprawiony lub
wymieniony na porównywalne towar, jeśli wadliwy produkt jest
wysyłany z powrotem na swoje miejsca (zakup wraz z
dokumentem potwierdzającym datę zakupu, z góry uhrazeným
poštovným. Wraz z produktem prześlij proszę i krótki opis usterki,
które na produkt shledáváte. Wszyscy autoryzowani
dystrybutorzy i dealerzy muszą przestrzegać procedur
przypisanych do rozwiązania ewentualnych reklamacji i
gwarancji. Każdy, kto zwraca towar z powrotem do działu
serwisu, muszą najpierw uzyskać tak zwany numer autoryzacji.
Nie potwierdzić ani odzyskiwania, towar, który najpierw nie
został nadany numer autoryzacji. Produkty, które SAFE HOME
europe s. r. o. określana również naprawy, będą wymieniane na
podobny produkt dostępny w momencie wymiany, a w jego
cenie rynkowej. Na wymiana produktu będzie rozprzestrzeniać
się gwarancją przez pozostały okres obowiązywania pierwotnej
gwarancji długotrwałego okres reklamačního zarządzania.
Ważne: Montaż urządzeń musi wykonać człowiek ma możliwość.
W żadnym wypadku nie urządzenia nie należy próbować
samodzielnie naprawiać. Nie ponosimy odpowiedzialności za
straty spowodowane niewłaściwym użyciem produktu, lub z
pomocą innych, niż przewidziane baterii. W tym przypadku
produkt traci gwarancję. Nieautoryzowanej ingerencji w sprzęt
gwarancję działania. To urządzenie nie zastępuje nieruchomości,
od następstw nieszczęśliwych wypadków, na życie, lub dowolny
inny ubezpieczeniowej. Gwarancja na baterię dwa (2) lata i
rozprzestrzenia się na spadek potencjału, który wynika z
regularnym piciem.
Serwis gwarancyjny: W większości przypadków, jest to
najszybszy sposób udostępniania urządzeń w celu
zapewnienia bezpieczeństwa jego zwrotu, sprzedawcy w
momencie zakupu. Więcej informacji można uzyskać na naszej
linii obsługi klienta: 420 581 222 262 (od poniedziałku do
piątku, od godziny 9 do 16).

08 | Specyfikacja techniczna
Kamera

0.3 MPx CMOS, kąt widzenia 120 °

Model

EQR06CP / EQR06GY

Wyświetlacz

LCD 2,8 cala, rozdzielczość 320 × 240

Zasilacz baterii

Bateria Litowa, 1 800 mAh

Tryb awaryjny

Do 20 dni

Wykrywanie ruchu

Tak (PIR, do 2 m)

Nocny świt

Tak (1x dioda podczerwieni)

Przycisk dzwonka

Tak (regulowane podświetlenie)

Pamięć wewnętrzna

Obsługa kart MicroSD (do 32 GB)

Wi-Fi

Nie

Aplikacja mobilna

Nie

Szerokość drzwi
Średnica otworu montażowego

od 35 do 105 mm
od 13 do 58 mm

Wymiary (monitor / kamera)

135.5 × 76.5 × 18.7 mm / Ø60 × 14 mm

Kolorystyka

Miedziany / szary

Waga (monitor / kamera)

110 g / 100 g

Temperatura przechowywania/pracy -30°C ~ +60°C / -20°C ~ +50°C
Wilgotność przechowywania/pracy 10% ~ 85% / 20% ~ 75%
Język menu

Czeski

| Kontakty
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

