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01 | Obsah balenia

Držiak

Vonkajšia kamera 1 ks

Vnútorný LCD displej 1 ks

2 páry skrutiek 4 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

02 | Popis zariadenia

Tlačidlo 
zvončeka

IR prísvit

Objektív 
kamery

PIR senzor 
pohybu

Hlavné rozhranie 
LCD displej

Tlačidlo
potvrdenia

Tlačidlo späť / 
Vyp. / Zap.

Tlačidlo 
náhľadu

Pohyb 
vpravo

Pohyb 
vľavo

Slot pre pamäťovú 
kartu MicroSD



Podporovaná hrúbka dverí: 35 mm ~ 105 mm

Podporovaný priemer otvoru vo dverách: 13 mm ~ 58 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.

03 | Inštalácia

Vonkajšia časť Vnútorná časť Pohľad zboku

Upozornenie: Pred inštaláciou vonkajšej kamery dôrazne odporúčame 
najprv vybrané skrutky zľahka zaskrutkovať do závitu – výrazne sa 
potom zjednoduší inštalácia kukátka v ďalších fázach.



1. Odstráňte pôvodné 
optické kukátko z dverí alebo 
vyvŕtajte nový otvor. 
Odporúčaný priemer otvoru 
vo dverách je 20 mm.

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

3. Podľa hrúbky dverí vyberte 
skrutky vhodnej dĺžky a 
zaskrutkujte ich do otvorov v 
kamere.

4. Vonkajšiu kameru 
s tlačidlom zvončeka 
na spodnej strane prilepte 
na dvere pomocou prúžkov 
lepiacej pásky. 

Nabíjanie batérie
Zariadenie používa nabíjaciu lítiovú batériu. Ak je batéria vybitá, indikátor stavu 
batérie zmení farbu na červenú. V tomto prípade bezodkladne pripojte zariadenie 
k dodávanému USB adaptéru pomocou USB kábla
a batériu dobite prostredníctvom MicroUSB portu v spodnej časti zariadenia.

Náhľad záberu kamery
Stlačením tlačidla náhľadu dôjde k zobrazeniu záberu vonkajšej kamery. Tlačidlá 
pre pohyb vľavo a vpravo môžu byť použité pre úpravu záberu kamery – stlačením 
tlačidla pre pohyb vľavo sa zmenší záber osoby a zväčší pozorovací uhol, 
stlačením tlačidla pre pohyb vpravo sa zväčší záber osoby a zmenší pozorovací 
uhol.

Systémové nastavenia

Dátum a čas
V menu nastavenie dátumu a času slúži tlačidlo potvrdenie (OK) pre výber 
požadovanej voľby, tlačidlá pre pohyb vľavo alebo vpravo pre zmenu hodnôt a 
tlačidlo späť / Vyp. / Zap. pre uloženie nastavených hodnôt.

Režim snímania
Režim snímania je rozdelený do dvoch častí – snímky a videá, ktoré sa ďalej členia 
na:
Snímka (640×480);
Snímka (320×240);
Video (3 s);
Video (5 s);
Video (10 s).

Upozornenie: Pre záznam videa je nutné, aby bola najprv do zariadenia vložená 
MicroSD pamäťová karta. Pri vkladaní pamäťovej karty dodržte jej orientáciu 
naznačenou na obrázku vyššie! Po vložení pamäťovej karty sú všetky získané 
záznamy uložené vo vnútornej pamäti zariadenia automaticky prevedené na 
pamäťovú kartu.
 
Expozícia
Nastavenie expozície je možné v 2 úrovniach – nízka pre prostredie s bežnými 
svetelnými podmienkami a vysoká pre prostredie, kde je prítomné silné  
protisvetlo.
Detekcia pohybu

Nastavenie detekcie pohybu
Nastavenie časového oneskorenia medzi detekciou pohybu PIR senzorom a 
spustením záznamu.

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
1 s – spustenie záznamu okamžite po detekcii pohybu;

3 s, 5 s, 10 s, 15 s – spustenie záznamu po uplynutí nastaveného času;
Vypnuté – vypnutie funkcie detekcie pohybu.

Nastavenie poplachu
Nastavenie časového oneskorenia medzi detekciou pohybu PIR senzorom a 
zvukovou signalizáciou poplachu. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

10 s, 20 s, 30 s – spustenie zvukovej signalizácie poplachu po detekcii pohybu 
po uplynutí nastaveného času;
Vypnuté – vypnutie funkcie signalizácie poplachu.

Nastavenie citlivosti poplachu
Nastavenie citlivosti detekcie pohybu PIR senzorom v 2 úrovniach – nízka a 
vysoká.

Hlasitosť výstrahy pri detekcii pohybu
Nastavenie úrovne hlasitosti zvukovej signalizácie detekcie pohybu PIR senzorom 
v 7 úrovniach.

Tón výstrahy pri detekcii pohybu
Voľba tónu zvukovej signalizácie detekcie pohybu PIR senzorom.

Nastavenie podsvietenia tlačidla zvončeka
Nastavenie podsvietenia tlačidla zvončeka. K dispozícii sú nasledujúce možnosti 
- LED podsvietenie tlačidla svieti, bliká, alebo je úplne vypnuté.

Prepis záznamov
Zapnutie / vypnutie funkcie prepisu záznamov – po zaplnení pamäťovej karty 
alebo vnútornej pamäte zariadenia dôjde v prípade zapnutia k automatickému 
prepisovaniu uložených záznamov od najstarších.

Poznámka: Ak je prepis záznamov deaktivovaný, do vnútornej pamäte                
zariadenia je možné uložiť až 13 snímok v rozlíšení 640×480. V prípade že je 
prepis záznamov aktivovaný, do vnútornej pamäte zariadenia je možné uložiť 
maximálne 5 snímok v rozlíšení 640×480.

Režim reakcie
Nastavenie reakcie na stlačenie tlačidla zvončeka formou rozsvietenia LCD 
displeja. V továrenskom nastavení je zvolená voľba Automaticky (displej sa 
rozsvieti). Pri výbere voľby Manuálne displej na stlačenie tlačidla nereaguje.

Vyzváňací tón
Voľba tónu zvonenia po stlačení tlačidla zvončeka.

Hlasitosť vyzváňania
Nastavenie úrovne hlasitosti tónu po stlačení tlačidla zvončeka.

IR prísvit
Zapnutie / vypnutie infračerveného prísvitu pre nočné snímanie.

Jas LCD
Nastavenie jasu podsvietenia LCD displeja.

Čas podsvietenia displeja
Nastavenie času podsvietenia displeja v krokoch 5 s, 10 s, 15 s a 20 s.

Formátovanie MicroSD pamäťové karty
Voľba pre formátovanie pamäťovej karty.

Upozornenie: Formátovaním pamäťovej karty dôjde k zmazaniu všetkých 
uložených záznamov!

Obnovenie továrenského nastavenia
Voľba pre obnovenie zariadenia do továrenského nastavenia.

Záznamy návštev

Menu slúži na zobrazenie nasnímaných záznamov. Po stlačení tlačidla zvončeka 
vnútorný displej automaticky vytvorí snímku alebo video (v závislosti na 
užívateľskom nastavení), prehrá nastavený tón a zobrazí na LCD displeji aktuálny 
záber vonkajšej kamery. Záznamy sú v galérii uložené v zložkách pomenovaných 
podľa dátumu snímania vo formáte RRRR-MM-DD. Jednotlivé súbory sú 
pomenované v tvare [M / A] RRRRMMDDHHMMSS. jpg / .avi
(M – manuálne obstaranie, A – automatické obstaranie, RRRR – rok, MM – mesiac, 
DD – deň, HH – hodina, MM – minúta, SS – sekunda, . jpg – snímku, .avi – video).
Vybraný záznam je možné stlačením tlačidla potvrdenie prezrieť, medzi 
jednotlivými záznamami možno prepínať stlačením tlačidiel pre pohyb vpravo, či 
vľavo. Vybranú zložku alebo záznam je možné zmazať pridržaním tlačidla



5. Opatrne prestrčte FPC 
kábel otvorom vo dverách 
a v držiaku.

6. Utiahnutím skrutiek 
zaistite držiak s kamerou 
na mieste. Dodržte pri tom 
správnu orientáciu 
naznačenú šípkou smerom 
nahor.  

7. Prepojte vonkajšiu kameru 
a vnútorný monitor pomocou 
FPC kábla orientovaného 
podľa obrázku vyššie.

8. Vložte do monitora 
MicroSD kartu. Dbajte pri 
tom na správnu orientáciu 
karty!

Nabíjanie batérie
Zariadenie používa nabíjaciu lítiovú batériu. Ak je batéria vybitá, indikátor stavu 
batérie zmení farbu na červenú. V tomto prípade bezodkladne pripojte zariadenie 
k dodávanému USB adaptéru pomocou USB kábla
a batériu dobite prostredníctvom MicroUSB portu v spodnej časti zariadenia.

Náhľad záberu kamery
Stlačením tlačidla náhľadu dôjde k zobrazeniu záberu vonkajšej kamery. Tlačidlá 
pre pohyb vľavo a vpravo môžu byť použité pre úpravu záberu kamery – stlačením 
tlačidla pre pohyb vľavo sa zmenší záber osoby a zväčší pozorovací uhol, 
stlačením tlačidla pre pohyb vpravo sa zväčší záber osoby a zmenší pozorovací 
uhol.

Systémové nastavenia

Dátum a čas
V menu nastavenie dátumu a času slúži tlačidlo potvrdenie (OK) pre výber 
požadovanej voľby, tlačidlá pre pohyb vľavo alebo vpravo pre zmenu hodnôt a 
tlačidlo späť / Vyp. / Zap. pre uloženie nastavených hodnôt.

Režim snímania
Režim snímania je rozdelený do dvoch častí – snímky a videá, ktoré sa ďalej členia 
na:
Snímka (640×480);
Snímka (320×240);
Video (3 s);
Video (5 s);
Video (10 s).

Upozornenie: Pre záznam videa je nutné, aby bola najprv do zariadenia vložená 
MicroSD pamäťová karta. Pri vkladaní pamäťovej karty dodržte jej orientáciu 
naznačenou na obrázku vyššie! Po vložení pamäťovej karty sú všetky získané 
záznamy uložené vo vnútornej pamäti zariadenia automaticky prevedené na 
pamäťovú kartu.
 
Expozícia
Nastavenie expozície je možné v 2 úrovniach – nízka pre prostredie s bežnými 
svetelnými podmienkami a vysoká pre prostredie, kde je prítomné silné  
protisvetlo.
Detekcia pohybu

Nastavenie detekcie pohybu
Nastavenie časového oneskorenia medzi detekciou pohybu PIR senzorom a 
spustením záznamu.

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
1 s – spustenie záznamu okamžite po detekcii pohybu;

3 s, 5 s, 10 s, 15 s – spustenie záznamu po uplynutí nastaveného času;
Vypnuté – vypnutie funkcie detekcie pohybu.

Nastavenie poplachu
Nastavenie časového oneskorenia medzi detekciou pohybu PIR senzorom a 
zvukovou signalizáciou poplachu. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

10 s, 20 s, 30 s – spustenie zvukovej signalizácie poplachu po detekcii pohybu 
po uplynutí nastaveného času;
Vypnuté – vypnutie funkcie signalizácie poplachu.

Nastavenie citlivosti poplachu
Nastavenie citlivosti detekcie pohybu PIR senzorom v 2 úrovniach – nízka a 
vysoká.

Hlasitosť výstrahy pri detekcii pohybu
Nastavenie úrovne hlasitosti zvukovej signalizácie detekcie pohybu PIR senzorom 
v 7 úrovniach.

Tón výstrahy pri detekcii pohybu
Voľba tónu zvukovej signalizácie detekcie pohybu PIR senzorom.

Nastavenie podsvietenia tlačidla zvončeka
Nastavenie podsvietenia tlačidla zvončeka. K dispozícii sú nasledujúce možnosti 
- LED podsvietenie tlačidla svieti, bliká, alebo je úplne vypnuté.

Prepis záznamov
Zapnutie / vypnutie funkcie prepisu záznamov – po zaplnení pamäťovej karty 
alebo vnútornej pamäte zariadenia dôjde v prípade zapnutia k automatickému 
prepisovaniu uložených záznamov od najstarších.

Poznámka: Ak je prepis záznamov deaktivovaný, do vnútornej pamäte                
zariadenia je možné uložiť až 13 snímok v rozlíšení 640×480. V prípade že je 
prepis záznamov aktivovaný, do vnútornej pamäte zariadenia je možné uložiť 
maximálne 5 snímok v rozlíšení 640×480.

Režim reakcie
Nastavenie reakcie na stlačenie tlačidla zvončeka formou rozsvietenia LCD 
displeja. V továrenskom nastavení je zvolená voľba Automaticky (displej sa 
rozsvieti). Pri výbere voľby Manuálne displej na stlačenie tlačidla nereaguje.

Vyzváňací tón
Voľba tónu zvonenia po stlačení tlačidla zvončeka.

Hlasitosť vyzváňania
Nastavenie úrovne hlasitosti tónu po stlačení tlačidla zvončeka.

IR prísvit
Zapnutie / vypnutie infračerveného prísvitu pre nočné snímanie.

Jas LCD
Nastavenie jasu podsvietenia LCD displeja.

Čas podsvietenia displeja
Nastavenie času podsvietenia displeja v krokoch 5 s, 10 s, 15 s a 20 s.

Formátovanie MicroSD pamäťové karty
Voľba pre formátovanie pamäťovej karty.

Upozornenie: Formátovaním pamäťovej karty dôjde k zmazaniu všetkých 
uložených záznamov!

Obnovenie továrenského nastavenia
Voľba pre obnovenie zariadenia do továrenského nastavenia.

Záznamy návštev

Menu slúži na zobrazenie nasnímaných záznamov. Po stlačení tlačidla zvončeka 
vnútorný displej automaticky vytvorí snímku alebo video (v závislosti na 
užívateľskom nastavení), prehrá nastavený tón a zobrazí na LCD displeji aktuálny 
záber vonkajšej kamery. Záznamy sú v galérii uložené v zložkách pomenovaných 
podľa dátumu snímania vo formáte RRRR-MM-DD. Jednotlivé súbory sú 
pomenované v tvare [M / A] RRRRMMDDHHMMSS. jpg / .avi
(M – manuálne obstaranie, A – automatické obstaranie, RRRR – rok, MM – mesiac, 
DD – deň, HH – hodina, MM – minúta, SS – sekunda, . jpg – snímku, .avi – video).
Vybraný záznam je možné stlačením tlačidla potvrdenie prezrieť, medzi 
jednotlivými záznamami možno prepínať stlačením tlačidiel pre pohyb vpravo, či 
vľavo. Vybranú zložku alebo záznam je možné zmazať pridržaním tlačidla



04 | Popis rozhrania

9. Nasaďte vnútorný monitor 
na držiak pohybom smerom 
dole. Ak FPC kábel 
prečnieva, ohnite ho 
za monitorom v tvare 
písmena  „S".

10. Inštalácia je dokončená
a kukátko je pripravené
na použitie.

Zobrazenie 
času

Zobrazenie 
dáta

Užívateľská 
príručkaSystémové 

nastavenia

Indikátor stavu batérieDátum a čas poslednej návštevy

Záznamy 
návštev

Nabíjanie batérie
Zariadenie používa nabíjaciu lítiovú batériu. Ak je batéria vybitá, indikátor stavu 
batérie zmení farbu na červenú. V tomto prípade bezodkladne pripojte zariadenie 
k dodávanému USB adaptéru pomocou USB kábla
a batériu dobite prostredníctvom MicroUSB portu v spodnej časti zariadenia.

Náhľad záberu kamery
Stlačením tlačidla náhľadu dôjde k zobrazeniu záberu vonkajšej kamery. Tlačidlá 
pre pohyb vľavo a vpravo môžu byť použité pre úpravu záberu kamery – stlačením 
tlačidla pre pohyb vľavo sa zmenší záber osoby a zväčší pozorovací uhol, 
stlačením tlačidla pre pohyb vpravo sa zväčší záber osoby a zmenší pozorovací 
uhol.

Systémové nastavenia

Dátum a čas
V menu nastavenie dátumu a času slúži tlačidlo potvrdenie (OK) pre výber 
požadovanej voľby, tlačidlá pre pohyb vľavo alebo vpravo pre zmenu hodnôt a 
tlačidlo späť / Vyp. / Zap. pre uloženie nastavených hodnôt.

Režim snímania
Režim snímania je rozdelený do dvoch častí – snímky a videá, ktoré sa ďalej členia 
na:
Snímka (640×480);
Snímka (320×240);
Video (3 s);
Video (5 s);
Video (10 s).

Upozornenie: Pre záznam videa je nutné, aby bola najprv do zariadenia vložená 
MicroSD pamäťová karta. Pri vkladaní pamäťovej karty dodržte jej orientáciu 
naznačenou na obrázku vyššie! Po vložení pamäťovej karty sú všetky získané 
záznamy uložené vo vnútornej pamäti zariadenia automaticky prevedené na 
pamäťovú kartu.
 
Expozícia
Nastavenie expozície je možné v 2 úrovniach – nízka pre prostredie s bežnými 
svetelnými podmienkami a vysoká pre prostredie, kde je prítomné silné  
protisvetlo.
Detekcia pohybu

Nastavenie detekcie pohybu
Nastavenie časového oneskorenia medzi detekciou pohybu PIR senzorom a 
spustením záznamu.

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
1 s – spustenie záznamu okamžite po detekcii pohybu;

3 s, 5 s, 10 s, 15 s – spustenie záznamu po uplynutí nastaveného času;
Vypnuté – vypnutie funkcie detekcie pohybu.

Nastavenie poplachu
Nastavenie časového oneskorenia medzi detekciou pohybu PIR senzorom a 
zvukovou signalizáciou poplachu. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

10 s, 20 s, 30 s – spustenie zvukovej signalizácie poplachu po detekcii pohybu 
po uplynutí nastaveného času;
Vypnuté – vypnutie funkcie signalizácie poplachu.

Nastavenie citlivosti poplachu
Nastavenie citlivosti detekcie pohybu PIR senzorom v 2 úrovniach – nízka a 
vysoká.

Hlasitosť výstrahy pri detekcii pohybu
Nastavenie úrovne hlasitosti zvukovej signalizácie detekcie pohybu PIR senzorom 
v 7 úrovniach.

Tón výstrahy pri detekcii pohybu
Voľba tónu zvukovej signalizácie detekcie pohybu PIR senzorom.

Nastavenie podsvietenia tlačidla zvončeka
Nastavenie podsvietenia tlačidla zvončeka. K dispozícii sú nasledujúce možnosti 
- LED podsvietenie tlačidla svieti, bliká, alebo je úplne vypnuté.

Prepis záznamov
Zapnutie / vypnutie funkcie prepisu záznamov – po zaplnení pamäťovej karty 
alebo vnútornej pamäte zariadenia dôjde v prípade zapnutia k automatickému 
prepisovaniu uložených záznamov od najstarších.

Poznámka: Ak je prepis záznamov deaktivovaný, do vnútornej pamäte                
zariadenia je možné uložiť až 13 snímok v rozlíšení 640×480. V prípade že je 
prepis záznamov aktivovaný, do vnútornej pamäte zariadenia je možné uložiť 
maximálne 5 snímok v rozlíšení 640×480.

Režim reakcie
Nastavenie reakcie na stlačenie tlačidla zvončeka formou rozsvietenia LCD 
displeja. V továrenskom nastavení je zvolená voľba Automaticky (displej sa 
rozsvieti). Pri výbere voľby Manuálne displej na stlačenie tlačidla nereaguje.

Vyzváňací tón
Voľba tónu zvonenia po stlačení tlačidla zvončeka.

Hlasitosť vyzváňania
Nastavenie úrovne hlasitosti tónu po stlačení tlačidla zvončeka.

IR prísvit
Zapnutie / vypnutie infračerveného prísvitu pre nočné snímanie.

Jas LCD
Nastavenie jasu podsvietenia LCD displeja.

Čas podsvietenia displeja
Nastavenie času podsvietenia displeja v krokoch 5 s, 10 s, 15 s a 20 s.

Formátovanie MicroSD pamäťové karty
Voľba pre formátovanie pamäťovej karty.

Upozornenie: Formátovaním pamäťovej karty dôjde k zmazaniu všetkých 
uložených záznamov!

Obnovenie továrenského nastavenia
Voľba pre obnovenie zariadenia do továrenského nastavenia.

Záznamy návštev

Menu slúži na zobrazenie nasnímaných záznamov. Po stlačení tlačidla zvončeka 
vnútorný displej automaticky vytvorí snímku alebo video (v závislosti na 
užívateľskom nastavení), prehrá nastavený tón a zobrazí na LCD displeji aktuálny 
záber vonkajšej kamery. Záznamy sú v galérii uložené v zložkách pomenovaných 
podľa dátumu snímania vo formáte RRRR-MM-DD. Jednotlivé súbory sú 
pomenované v tvare [M / A] RRRRMMDDHHMMSS. jpg / .avi
(M – manuálne obstaranie, A – automatické obstaranie, RRRR – rok, MM – mesiac, 
DD – deň, HH – hodina, MM – minúta, SS – sekunda, . jpg – snímku, .avi – video).
Vybraný záznam je možné stlačením tlačidla potvrdenie prezrieť, medzi 
jednotlivými záznamami možno prepínať stlačením tlačidiel pre pohyb vpravo, či 
vľavo. Vybranú zložku alebo záznam je možné zmazať pridržaním tlačidla
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Nabíjanie batérie
Zariadenie používa nabíjaciu lítiovú batériu. Ak je batéria vybitá, indikátor stavu 
batérie zmení farbu na červenú. V tomto prípade bezodkladne pripojte zariadenie 
k dodávanému USB adaptéru pomocou USB kábla
a batériu dobite prostredníctvom MicroUSB portu v spodnej časti zariadenia.

Náhľad záberu kamery
Stlačením tlačidla náhľadu dôjde k zobrazeniu záberu vonkajšej kamery. Tlačidlá 
pre pohyb vľavo a vpravo môžu byť použité pre úpravu záberu kamery – stlačením 
tlačidla pre pohyb vľavo sa zmenší záber osoby a zväčší pozorovací uhol, 
stlačením tlačidla pre pohyb vpravo sa zväčší záber osoby a zmenší pozorovací 
uhol.

Systémové nastavenia

Dátum a čas
V menu nastavenie dátumu a času slúži tlačidlo potvrdenie (OK) pre výber 
požadovanej voľby, tlačidlá pre pohyb vľavo alebo vpravo pre zmenu hodnôt a 
tlačidlo späť / Vyp. / Zap. pre uloženie nastavených hodnôt.

Režim snímania
Režim snímania je rozdelený do dvoch častí – snímky a videá, ktoré sa ďalej členia 
na:
Snímka (640×480);
Snímka (320×240);
Video (3 s);
Video (5 s);
Video (10 s).

Upozornenie: Pre záznam videa je nutné, aby bola najprv do zariadenia vložená 
MicroSD pamäťová karta. Pri vkladaní pamäťovej karty dodržte jej orientáciu 
naznačenou na obrázku vyššie! Po vložení pamäťovej karty sú všetky získané 
záznamy uložené vo vnútornej pamäti zariadenia automaticky prevedené na 
pamäťovú kartu.
 
Expozícia
Nastavenie expozície je možné v 2 úrovniach – nízka pre prostredie s bežnými 
svetelnými podmienkami a vysoká pre prostredie, kde je prítomné silné  
protisvetlo.
Detekcia pohybu

Nastavenie detekcie pohybu
Nastavenie časového oneskorenia medzi detekciou pohybu PIR senzorom a 
spustením záznamu.

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
1 s – spustenie záznamu okamžite po detekcii pohybu;

3 s, 5 s, 10 s, 15 s – spustenie záznamu po uplynutí nastaveného času;
Vypnuté – vypnutie funkcie detekcie pohybu.

Nastavenie poplachu
Nastavenie časového oneskorenia medzi detekciou pohybu PIR senzorom a 
zvukovou signalizáciou poplachu. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

10 s, 20 s, 30 s – spustenie zvukovej signalizácie poplachu po detekcii pohybu 
po uplynutí nastaveného času;
Vypnuté – vypnutie funkcie signalizácie poplachu.

Nastavenie citlivosti poplachu
Nastavenie citlivosti detekcie pohybu PIR senzorom v 2 úrovniach – nízka a 
vysoká.

Hlasitosť výstrahy pri detekcii pohybu
Nastavenie úrovne hlasitosti zvukovej signalizácie detekcie pohybu PIR senzorom 
v 7 úrovniach.

Tón výstrahy pri detekcii pohybu
Voľba tónu zvukovej signalizácie detekcie pohybu PIR senzorom.

Nastavenie podsvietenia tlačidla zvončeka
Nastavenie podsvietenia tlačidla zvončeka. K dispozícii sú nasledujúce možnosti 
- LED podsvietenie tlačidla svieti, bliká, alebo je úplne vypnuté.

Prepis záznamov
Zapnutie / vypnutie funkcie prepisu záznamov – po zaplnení pamäťovej karty 
alebo vnútornej pamäte zariadenia dôjde v prípade zapnutia k automatickému 
prepisovaniu uložených záznamov od najstarších.

Poznámka: Ak je prepis záznamov deaktivovaný, do vnútornej pamäte                
zariadenia je možné uložiť až 13 snímok v rozlíšení 640×480. V prípade že je 
prepis záznamov aktivovaný, do vnútornej pamäte zariadenia je možné uložiť 
maximálne 5 snímok v rozlíšení 640×480.

Režim reakcie
Nastavenie reakcie na stlačenie tlačidla zvončeka formou rozsvietenia LCD 
displeja. V továrenskom nastavení je zvolená voľba Automaticky (displej sa 
rozsvieti). Pri výbere voľby Manuálne displej na stlačenie tlačidla nereaguje.

Vyzváňací tón
Voľba tónu zvonenia po stlačení tlačidla zvončeka.

Hlasitosť vyzváňania
Nastavenie úrovne hlasitosti tónu po stlačení tlačidla zvončeka.

IR prísvit
Zapnutie / vypnutie infračerveného prísvitu pre nočné snímanie.

Jas LCD
Nastavenie jasu podsvietenia LCD displeja.

Čas podsvietenia displeja
Nastavenie času podsvietenia displeja v krokoch 5 s, 10 s, 15 s a 20 s.

Formátovanie MicroSD pamäťové karty
Voľba pre formátovanie pamäťovej karty.

Upozornenie: Formátovaním pamäťovej karty dôjde k zmazaniu všetkých 
uložených záznamov!

Obnovenie továrenského nastavenia
Voľba pre obnovenie zariadenia do továrenského nastavenia.

Záznamy návštev

Menu slúži na zobrazenie nasnímaných záznamov. Po stlačení tlačidla zvončeka 
vnútorný displej automaticky vytvorí snímku alebo video (v závislosti na 
užívateľskom nastavení), prehrá nastavený tón a zobrazí na LCD displeji aktuálny 
záber vonkajšej kamery. Záznamy sú v galérii uložené v zložkách pomenovaných 
podľa dátumu snímania vo formáte RRRR-MM-DD. Jednotlivé súbory sú 
pomenované v tvare [M / A] RRRRMMDDHHMMSS. jpg / .avi
(M – manuálne obstaranie, A – automatické obstaranie, RRRR – rok, MM – mesiac, 
DD – deň, HH – hodina, MM – minúta, SS – sekunda, . jpg – snímku, .avi – video).
Vybraný záznam je možné stlačením tlačidla potvrdenie prezrieť, medzi 
jednotlivými záznamami možno prepínať stlačením tlačidiel pre pohyb vpravo, či 
vľavo. Vybranú zložku alebo záznam je možné zmazať pridržaním tlačidla



Nabíjanie batérie
Zariadenie používa nabíjaciu lítiovú batériu. Ak je batéria vybitá, indikátor stavu 
batérie zmení farbu na červenú. V tomto prípade bezodkladne pripojte zariadenie 
k dodávanému USB adaptéru pomocou USB kábla
a batériu dobite prostredníctvom MicroUSB portu v spodnej časti zariadenia.

Náhľad záberu kamery
Stlačením tlačidla náhľadu dôjde k zobrazeniu záberu vonkajšej kamery. Tlačidlá 
pre pohyb vľavo a vpravo môžu byť použité pre úpravu záberu kamery – stlačením 
tlačidla pre pohyb vľavo sa zmenší záber osoby a zväčší pozorovací uhol, 
stlačením tlačidla pre pohyb vpravo sa zväčší záber osoby a zmenší pozorovací 
uhol.

Systémové nastavenia

Dátum a čas
V menu nastavenie dátumu a času slúži tlačidlo potvrdenie (OK) pre výber 
požadovanej voľby, tlačidlá pre pohyb vľavo alebo vpravo pre zmenu hodnôt a 
tlačidlo späť / Vyp. / Zap. pre uloženie nastavených hodnôt.

Režim snímania
Režim snímania je rozdelený do dvoch častí – snímky a videá, ktoré sa ďalej členia 
na:
Snímka (640×480);
Snímka (320×240);
Video (3 s);
Video (5 s);
Video (10 s).

Upozornenie: Pre záznam videa je nutné, aby bola najprv do zariadenia vložená 
MicroSD pamäťová karta. Pri vkladaní pamäťovej karty dodržte jej orientáciu 
naznačenou na obrázku vyššie! Po vložení pamäťovej karty sú všetky získané 
záznamy uložené vo vnútornej pamäti zariadenia automaticky prevedené na 
pamäťovú kartu.
 
Expozícia
Nastavenie expozície je možné v 2 úrovniach – nízka pre prostredie s bežnými 
svetelnými podmienkami a vysoká pre prostredie, kde je prítomné silné  
protisvetlo.
Detekcia pohybu

Nastavenie detekcie pohybu
Nastavenie časového oneskorenia medzi detekciou pohybu PIR senzorom a 
spustením záznamu.

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
1 s – spustenie záznamu okamžite po detekcii pohybu;

3 s, 5 s, 10 s, 15 s – spustenie záznamu po uplynutí nastaveného času;
Vypnuté – vypnutie funkcie detekcie pohybu.

Nastavenie poplachu
Nastavenie časového oneskorenia medzi detekciou pohybu PIR senzorom a 
zvukovou signalizáciou poplachu. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

10 s, 20 s, 30 s – spustenie zvukovej signalizácie poplachu po detekcii pohybu 
po uplynutí nastaveného času;
Vypnuté – vypnutie funkcie signalizácie poplachu.

Nastavenie citlivosti poplachu
Nastavenie citlivosti detekcie pohybu PIR senzorom v 2 úrovniach – nízka a 
vysoká.

Hlasitosť výstrahy pri detekcii pohybu
Nastavenie úrovne hlasitosti zvukovej signalizácie detekcie pohybu PIR senzorom 
v 7 úrovniach.

Tón výstrahy pri detekcii pohybu
Voľba tónu zvukovej signalizácie detekcie pohybu PIR senzorom.

Nastavenie podsvietenia tlačidla zvončeka
Nastavenie podsvietenia tlačidla zvončeka. K dispozícii sú nasledujúce možnosti 
- LED podsvietenie tlačidla svieti, bliká, alebo je úplne vypnuté.

Prepis záznamov
Zapnutie / vypnutie funkcie prepisu záznamov – po zaplnení pamäťovej karty 
alebo vnútornej pamäte zariadenia dôjde v prípade zapnutia k automatickému 
prepisovaniu uložených záznamov od najstarších.

Poznámka: Ak je prepis záznamov deaktivovaný, do vnútornej pamäte                
zariadenia je možné uložiť až 13 snímok v rozlíšení 640×480. V prípade že je 
prepis záznamov aktivovaný, do vnútornej pamäte zariadenia je možné uložiť 
maximálne 5 snímok v rozlíšení 640×480.

Režim reakcie
Nastavenie reakcie na stlačenie tlačidla zvončeka formou rozsvietenia LCD 
displeja. V továrenskom nastavení je zvolená voľba Automaticky (displej sa 
rozsvieti). Pri výbere voľby Manuálne displej na stlačenie tlačidla nereaguje.

Vyzváňací tón
Voľba tónu zvonenia po stlačení tlačidla zvončeka.

Hlasitosť vyzváňania
Nastavenie úrovne hlasitosti tónu po stlačení tlačidla zvončeka.

IR prísvit
Zapnutie / vypnutie infračerveného prísvitu pre nočné snímanie.

Jas LCD
Nastavenie jasu podsvietenia LCD displeja.

Čas podsvietenia displeja
Nastavenie času podsvietenia displeja v krokoch 5 s, 10 s, 15 s a 20 s.

Formátovanie MicroSD pamäťové karty
Voľba pre formátovanie pamäťovej karty.

Upozornenie: Formátovaním pamäťovej karty dôjde k zmazaniu všetkých 
uložených záznamov!

Obnovenie továrenského nastavenia
Voľba pre obnovenie zariadenia do továrenského nastavenia.

Záznamy návštev

Menu slúži na zobrazenie nasnímaných záznamov. Po stlačení tlačidla zvončeka 
vnútorný displej automaticky vytvorí snímku alebo video (v závislosti na 
užívateľskom nastavení), prehrá nastavený tón a zobrazí na LCD displeji aktuálny 
záber vonkajšej kamery. Záznamy sú v galérii uložené v zložkách pomenovaných 
podľa dátumu snímania vo formáte RRRR-MM-DD. Jednotlivé súbory sú 
pomenované v tvare [M / A] RRRRMMDDHHMMSS. jpg / .avi
(M – manuálne obstaranie, A – automatické obstaranie, RRRR – rok, MM – mesiac, 
DD – deň, HH – hodina, MM – minúta, SS – sekunda, . jpg – snímku, .avi – video).
Vybraný záznam je možné stlačením tlačidla potvrdenie prezrieť, medzi 
jednotlivými záznamami možno prepínať stlačením tlačidiel pre pohyb vpravo, či 
vľavo. Vybranú zložku alebo záznam je možné zmazať pridržaním tlačidla



Nabíjanie batérie
Zariadenie používa nabíjaciu lítiovú batériu. Ak je batéria vybitá, indikátor stavu 
batérie zmení farbu na červenú. V tomto prípade bezodkladne pripojte zariadenie 
k dodávanému USB adaptéru pomocou USB kábla
a batériu dobite prostredníctvom MicroUSB portu v spodnej časti zariadenia.

Náhľad záberu kamery
Stlačením tlačidla náhľadu dôjde k zobrazeniu záberu vonkajšej kamery. Tlačidlá 
pre pohyb vľavo a vpravo môžu byť použité pre úpravu záberu kamery – stlačením 
tlačidla pre pohyb vľavo sa zmenší záber osoby a zväčší pozorovací uhol, 
stlačením tlačidla pre pohyb vpravo sa zväčší záber osoby a zmenší pozorovací 
uhol.

Systémové nastavenia

Dátum a čas
V menu nastavenie dátumu a času slúži tlačidlo potvrdenie (OK) pre výber 
požadovanej voľby, tlačidlá pre pohyb vľavo alebo vpravo pre zmenu hodnôt a 
tlačidlo späť / Vyp. / Zap. pre uloženie nastavených hodnôt.

Režim snímania
Režim snímania je rozdelený do dvoch častí – snímky a videá, ktoré sa ďalej členia 
na:
Snímka (640×480);
Snímka (320×240);
Video (3 s);
Video (5 s);
Video (10 s).

Upozornenie: Pre záznam videa je nutné, aby bola najprv do zariadenia vložená 
MicroSD pamäťová karta. Pri vkladaní pamäťovej karty dodržte jej orientáciu 
naznačenou na obrázku vyššie! Po vložení pamäťovej karty sú všetky získané 
záznamy uložené vo vnútornej pamäti zariadenia automaticky prevedené na 
pamäťovú kartu.
 
Expozícia
Nastavenie expozície je možné v 2 úrovniach – nízka pre prostredie s bežnými 
svetelnými podmienkami a vysoká pre prostredie, kde je prítomné silné  
protisvetlo.
Detekcia pohybu

Nastavenie detekcie pohybu
Nastavenie časového oneskorenia medzi detekciou pohybu PIR senzorom a 
spustením záznamu.

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
1 s – spustenie záznamu okamžite po detekcii pohybu;

3 s, 5 s, 10 s, 15 s – spustenie záznamu po uplynutí nastaveného času;
Vypnuté – vypnutie funkcie detekcie pohybu.

Nastavenie poplachu
Nastavenie časového oneskorenia medzi detekciou pohybu PIR senzorom a 
zvukovou signalizáciou poplachu. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

10 s, 20 s, 30 s – spustenie zvukovej signalizácie poplachu po detekcii pohybu 
po uplynutí nastaveného času;
Vypnuté – vypnutie funkcie signalizácie poplachu.

Nastavenie citlivosti poplachu
Nastavenie citlivosti detekcie pohybu PIR senzorom v 2 úrovniach – nízka a 
vysoká.

Hlasitosť výstrahy pri detekcii pohybu
Nastavenie úrovne hlasitosti zvukovej signalizácie detekcie pohybu PIR senzorom 
v 7 úrovniach.

Tón výstrahy pri detekcii pohybu
Voľba tónu zvukovej signalizácie detekcie pohybu PIR senzorom.

Nastavenie podsvietenia tlačidla zvončeka
Nastavenie podsvietenia tlačidla zvončeka. K dispozícii sú nasledujúce možnosti 
- LED podsvietenie tlačidla svieti, bliká, alebo je úplne vypnuté.

Prepis záznamov
Zapnutie / vypnutie funkcie prepisu záznamov – po zaplnení pamäťovej karty 
alebo vnútornej pamäte zariadenia dôjde v prípade zapnutia k automatickému 
prepisovaniu uložených záznamov od najstarších.

Poznámka: Ak je prepis záznamov deaktivovaný, do vnútornej pamäte                
zariadenia je možné uložiť až 13 snímok v rozlíšení 640×480. V prípade že je 
prepis záznamov aktivovaný, do vnútornej pamäte zariadenia je možné uložiť 
maximálne 5 snímok v rozlíšení 640×480.

Režim reakcie
Nastavenie reakcie na stlačenie tlačidla zvončeka formou rozsvietenia LCD 
displeja. V továrenskom nastavení je zvolená voľba Automaticky (displej sa 
rozsvieti). Pri výbere voľby Manuálne displej na stlačenie tlačidla nereaguje.

Vyzváňací tón
Voľba tónu zvonenia po stlačení tlačidla zvončeka.

Hlasitosť vyzváňania
Nastavenie úrovne hlasitosti tónu po stlačení tlačidla zvončeka.

IR prísvit
Zapnutie / vypnutie infračerveného prísvitu pre nočné snímanie.

Jas LCD
Nastavenie jasu podsvietenia LCD displeja.

Čas podsvietenia displeja
Nastavenie času podsvietenia displeja v krokoch 5 s, 10 s, 15 s a 20 s.

Formátovanie MicroSD pamäťové karty
Voľba pre formátovanie pamäťovej karty.

Upozornenie: Formátovaním pamäťovej karty dôjde k zmazaniu všetkých 
uložených záznamov!

Obnovenie továrenského nastavenia
Voľba pre obnovenie zariadenia do továrenského nastavenia.

Záznamy návštev

Menu slúži na zobrazenie nasnímaných záznamov. Po stlačení tlačidla zvončeka 
vnútorný displej automaticky vytvorí snímku alebo video (v závislosti na 
užívateľskom nastavení), prehrá nastavený tón a zobrazí na LCD displeji aktuálny 
záber vonkajšej kamery. Záznamy sú v galérii uložené v zložkách pomenovaných 
podľa dátumu snímania vo formáte RRRR-MM-DD. Jednotlivé súbory sú 
pomenované v tvare [M / A] RRRRMMDDHHMMSS. jpg / .avi
(M – manuálne obstaranie, A – automatické obstaranie, RRRR – rok, MM – mesiac, 
DD – deň, HH – hodina, MM – minúta, SS – sekunda, . jpg – snímku, .avi – video).
Vybraný záznam je možné stlačením tlačidla potvrdenie prezrieť, medzi 
jednotlivými záznamami možno prepínať stlačením tlačidiel pre pohyb vpravo, či 
vľavo. Vybranú zložku alebo záznam je možné zmazať pridržaním tlačidla



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

Nabíjanie batérie
Zariadenie používa nabíjaciu lítiovú batériu. Ak je batéria vybitá, indikátor stavu 
batérie zmení farbu na červenú. V tomto prípade bezodkladne pripojte zariadenie 
k dodávanému USB adaptéru pomocou USB kábla
a batériu dobite prostredníctvom MicroUSB portu v spodnej časti zariadenia.

Náhľad záberu kamery
Stlačením tlačidla náhľadu dôjde k zobrazeniu záberu vonkajšej kamery. Tlačidlá 
pre pohyb vľavo a vpravo môžu byť použité pre úpravu záberu kamery – stlačením 
tlačidla pre pohyb vľavo sa zmenší záber osoby a zväčší pozorovací uhol, 
stlačením tlačidla pre pohyb vpravo sa zväčší záber osoby a zmenší pozorovací 
uhol.

Systémové nastavenia

Dátum a čas
V menu nastavenie dátumu a času slúži tlačidlo potvrdenie (OK) pre výber 
požadovanej voľby, tlačidlá pre pohyb vľavo alebo vpravo pre zmenu hodnôt a 
tlačidlo späť / Vyp. / Zap. pre uloženie nastavených hodnôt.

Režim snímania
Režim snímania je rozdelený do dvoch častí – snímky a videá, ktoré sa ďalej členia 
na:
Snímka (640×480);
Snímka (320×240);
Video (3 s);
Video (5 s);
Video (10 s).

Upozornenie: Pre záznam videa je nutné, aby bola najprv do zariadenia vložená 
MicroSD pamäťová karta. Pri vkladaní pamäťovej karty dodržte jej orientáciu 
naznačenou na obrázku vyššie! Po vložení pamäťovej karty sú všetky získané 
záznamy uložené vo vnútornej pamäti zariadenia automaticky prevedené na 
pamäťovú kartu.
 
Expozícia
Nastavenie expozície je možné v 2 úrovniach – nízka pre prostredie s bežnými 
svetelnými podmienkami a vysoká pre prostredie, kde je prítomné silné  
protisvetlo.
Detekcia pohybu

Nastavenie detekcie pohybu
Nastavenie časového oneskorenia medzi detekciou pohybu PIR senzorom a 
spustením záznamu.

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
1 s – spustenie záznamu okamžite po detekcii pohybu;

3 s, 5 s, 10 s, 15 s – spustenie záznamu po uplynutí nastaveného času;
Vypnuté – vypnutie funkcie detekcie pohybu.

Nastavenie poplachu
Nastavenie časového oneskorenia medzi detekciou pohybu PIR senzorom a 
zvukovou signalizáciou poplachu. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

10 s, 20 s, 30 s – spustenie zvukovej signalizácie poplachu po detekcii pohybu 
po uplynutí nastaveného času;
Vypnuté – vypnutie funkcie signalizácie poplachu.

Nastavenie citlivosti poplachu
Nastavenie citlivosti detekcie pohybu PIR senzorom v 2 úrovniach – nízka a 
vysoká.

Hlasitosť výstrahy pri detekcii pohybu
Nastavenie úrovne hlasitosti zvukovej signalizácie detekcie pohybu PIR senzorom 
v 7 úrovniach.

Tón výstrahy pri detekcii pohybu
Voľba tónu zvukovej signalizácie detekcie pohybu PIR senzorom.

Nastavenie podsvietenia tlačidla zvončeka
Nastavenie podsvietenia tlačidla zvončeka. K dispozícii sú nasledujúce možnosti 
- LED podsvietenie tlačidla svieti, bliká, alebo je úplne vypnuté.

Prepis záznamov
Zapnutie / vypnutie funkcie prepisu záznamov – po zaplnení pamäťovej karty 
alebo vnútornej pamäte zariadenia dôjde v prípade zapnutia k automatickému 
prepisovaniu uložených záznamov od najstarších.

Poznámka: Ak je prepis záznamov deaktivovaný, do vnútornej pamäte                
zariadenia je možné uložiť až 13 snímok v rozlíšení 640×480. V prípade že je 
prepis záznamov aktivovaný, do vnútornej pamäte zariadenia je možné uložiť 
maximálne 5 snímok v rozlíšení 640×480.

Režim reakcie
Nastavenie reakcie na stlačenie tlačidla zvončeka formou rozsvietenia LCD 
displeja. V továrenskom nastavení je zvolená voľba Automaticky (displej sa 
rozsvieti). Pri výbere voľby Manuálne displej na stlačenie tlačidla nereaguje.

Vyzváňací tón
Voľba tónu zvonenia po stlačení tlačidla zvončeka.

Hlasitosť vyzváňania
Nastavenie úrovne hlasitosti tónu po stlačení tlačidla zvončeka.

IR prísvit
Zapnutie / vypnutie infračerveného prísvitu pre nočné snímanie.

Jas LCD
Nastavenie jasu podsvietenia LCD displeja.

Čas podsvietenia displeja
Nastavenie času podsvietenia displeja v krokoch 5 s, 10 s, 15 s a 20 s.

Formátovanie MicroSD pamäťové karty
Voľba pre formátovanie pamäťovej karty.

Upozornenie: Formátovaním pamäťovej karty dôjde k zmazaniu všetkých 
uložených záznamov!

Obnovenie továrenského nastavenia
Voľba pre obnovenie zariadenia do továrenského nastavenia.

Záznamy návštev

Menu slúži na zobrazenie nasnímaných záznamov. Po stlačení tlačidla zvončeka 
vnútorný displej automaticky vytvorí snímku alebo video (v závislosti na 
užívateľskom nastavení), prehrá nastavený tón a zobrazí na LCD displeji aktuálny 
záber vonkajšej kamery. Záznamy sú v galérii uložené v zložkách pomenovaných 
podľa dátumu snímania vo formáte RRRR-MM-DD. Jednotlivé súbory sú 
pomenované v tvare [M / A] RRRRMMDDHHMMSS. jpg / .avi
(M – manuálne obstaranie, A – automatické obstaranie, RRRR – rok, MM – mesiac, 
DD – deň, HH – hodina, MM – minúta, SS – sekunda, . jpg – snímku, .avi – video).
Vybraný záznam je možné stlačením tlačidla potvrdenie prezrieť, medzi 
jednotlivými záznamami možno prepínať stlačením tlačidiel pre pohyb vpravo, či 
vľavo. Vybranú zložku alebo záznam je možné zmazať pridržaním tlačidla
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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 prevedenia, 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 s.r.o.) 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 opisu, 
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 
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Zariadenie používa nabíjaciu lítiovú batériu. Ak je batéria vybitá, indikátor stavu 
batérie zmení farbu na červenú. V tomto prípade bezodkladne pripojte zariadenie 
k dodávanému USB adaptéru pomocou USB kábla
a batériu dobite prostredníctvom MicroUSB portu v spodnej časti zariadenia.

Náhľad záberu kamery
Stlačením tlačidla náhľadu dôjde k zobrazeniu záberu vonkajšej kamery. Tlačidlá 
pre pohyb vľavo a vpravo môžu byť použité pre úpravu záberu kamery – stlačením 
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Dátum a čas
V menu nastavenie dátumu a času slúži tlačidlo potvrdenie (OK) pre výber 
požadovanej voľby, tlačidlá pre pohyb vľavo alebo vpravo pre zmenu hodnôt a 
tlačidlo späť / Vyp. / Zap. pre uloženie nastavených hodnôt.

Režim snímania
Režim snímania je rozdelený do dvoch častí – snímky a videá, ktoré sa ďalej členia 
na:
Snímka (640×480);
Snímka (320×240);
Video (3 s);
Video (5 s);
Video (10 s).

Upozornenie: Pre záznam videa je nutné, aby bola najprv do zariadenia vložená 
MicroSD pamäťová karta. Pri vkladaní pamäťovej karty dodržte jej orientáciu 
naznačenou na obrázku vyššie! Po vložení pamäťovej karty sú všetky získané 
záznamy uložené vo vnútornej pamäti zariadenia automaticky prevedené na 
pamäťovú kartu.
 
Expozícia
Nastavenie expozície je možné v 2 úrovniach – nízka pre prostredie s bežnými 
svetelnými podmienkami a vysoká pre prostredie, kde je prítomné silné  
protisvetlo.
Detekcia pohybu

Nastavenie detekcie pohybu
Nastavenie časového oneskorenia medzi detekciou pohybu PIR senzorom a 
spustením záznamu.

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
1 s – spustenie záznamu okamžite po detekcii pohybu;

3 s, 5 s, 10 s, 15 s – spustenie záznamu po uplynutí nastaveného času;
Vypnuté – vypnutie funkcie detekcie pohybu.

Nastavenie poplachu
Nastavenie časového oneskorenia medzi detekciou pohybu PIR senzorom a 
zvukovou signalizáciou poplachu. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

10 s, 20 s, 30 s – spustenie zvukovej signalizácie poplachu po detekcii pohybu 
po uplynutí nastaveného času;
Vypnuté – vypnutie funkcie signalizácie poplachu.

Nastavenie citlivosti poplachu
Nastavenie citlivosti detekcie pohybu PIR senzorom v 2 úrovniach – nízka a 
vysoká.

Hlasitosť výstrahy pri detekcii pohybu
Nastavenie úrovne hlasitosti zvukovej signalizácie detekcie pohybu PIR senzorom 
v 7 úrovniach.

Tón výstrahy pri detekcii pohybu
Voľba tónu zvukovej signalizácie detekcie pohybu PIR senzorom.

Nastavenie podsvietenia tlačidla zvončeka
Nastavenie podsvietenia tlačidla zvončeka. K dispozícii sú nasledujúce možnosti 
- LED podsvietenie tlačidla svieti, bliká, alebo je úplne vypnuté.

Prepis záznamov
Zapnutie / vypnutie funkcie prepisu záznamov – po zaplnení pamäťovej karty 
alebo vnútornej pamäte zariadenia dôjde v prípade zapnutia k automatickému 
prepisovaniu uložených záznamov od najstarších.

Poznámka: Ak je prepis záznamov deaktivovaný, do vnútornej pamäte                
zariadenia je možné uložiť až 13 snímok v rozlíšení 640×480. V prípade že je 
prepis záznamov aktivovaný, do vnútornej pamäte zariadenia je možné uložiť 
maximálne 5 snímok v rozlíšení 640×480.

Režim reakcie
Nastavenie reakcie na stlačenie tlačidla zvončeka formou rozsvietenia LCD 
displeja. V továrenskom nastavení je zvolená voľba Automaticky (displej sa 
rozsvieti). Pri výbere voľby Manuálne displej na stlačenie tlačidla nereaguje.

Vyzváňací tón
Voľba tónu zvonenia po stlačení tlačidla zvončeka.

Hlasitosť vyzváňania
Nastavenie úrovne hlasitosti tónu po stlačení tlačidla zvončeka.

IR prísvit
Zapnutie / vypnutie infračerveného prísvitu pre nočné snímanie.

Jas LCD
Nastavenie jasu podsvietenia LCD displeja.

Čas podsvietenia displeja
Nastavenie času podsvietenia displeja v krokoch 5 s, 10 s, 15 s a 20 s.

Formátovanie MicroSD pamäťové karty
Voľba pre formátovanie pamäťovej karty.

Upozornenie: Formátovaním pamäťovej karty dôjde k zmazaniu všetkých 
uložených záznamov!

Obnovenie továrenského nastavenia
Voľba pre obnovenie zariadenia do továrenského nastavenia.

Záznamy návštev

Menu slúži na zobrazenie nasnímaných záznamov. Po stlačení tlačidla zvončeka 
vnútorný displej automaticky vytvorí snímku alebo video (v závislosti na 
užívateľskom nastavení), prehrá nastavený tón a zobrazí na LCD displeji aktuálny 
záber vonkajšej kamery. Záznamy sú v galérii uložené v zložkách pomenovaných 
podľa dátumu snímania vo formáte RRRR-MM-DD. Jednotlivé súbory sú 
pomenované v tvare [M / A] RRRRMMDDHHMMSS. jpg / .avi
(M – manuálne obstaranie, A – automatické obstaranie, RRRR – rok, MM – mesiac, 
DD – deň, HH – hodina, MM – minúta, SS – sekunda, . jpg – snímku, .avi – video).
Vybraný záznam je možné stlačením tlačidla potvrdenie prezrieť, medzi 
jednotlivými záznamami možno prepínať stlačením tlačidiel pre pohyb vpravo, či 
vľavo. Vybranú zložku alebo záznam je možné zmazať pridržaním tlačidla



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 
produkt podľa vás 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 záruka 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).
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Kamera 0.3 MPx CMOS, uhol záberu 120°
Model EQR06CP / EQR06GY

Displej LCD, 2.8’’, rozlíšenie 320 × 240
Napájanie Lítiová batéria, 1 800 mAh
Pohotovostný režim Až 20 dní
Detekcia pohybu Áno (PIR, do 2 m)
Nočný prísvit Áno (1x infračervená dióda)
Tlačidlo zvončeka Áno (nastaviteľné podsvietenie)
Externá pamäť Podpora MicroSD kariet (až 32 GB)
Wi-Fi Nie
Mobilné aplikácie Nie

Šírka dverí 35 až 105 mm
Priemer otvoru pre montáž 13 až 58 mm
Rozmery (monitor / kamera) 135.5 × 76.5 × 18.7 mm / Ø60 × 14 mm

Hmotnosť (monitor / kamera) 110 g / 100 g
Farebné prevedenie Meď / Sivá

Teplota skladovacia / prevádzková -30°C ~ +60°C / -20°C ~ +50°C
Vlhkosť skladovacia / prevádzková 10% ~ 85% / 20% ~ 75%
Jazyk menu Čeština

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


