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Uživatelský manuál

VEIU S31 
Digitální dveřní Wi-Fi kukátko



01 | Obsah balení

Držák Vnější kamera Vnitřní monitor

USB kabel Sada šroubů

1 ks 1 ks 1 ks

1 ks 6 ks

Vnější kamera 1 ks

Vnitřní LCD displej 1 ks

Sada šroubů 6 ks

Uživatelská příručka 1 ks

USB kabel 1 ks

Držák 1 ks

Tlačítko 
pro Zap/Vyp



02 | Popis zařízení
Vnější kamera

Vnitřní monitor

PIR detektor
pohybu

Reproduktor

Tlačítko
zvonku

Objektiv 
kamery

Mikrofon

Tlačítko 
Reset

Slot microSD 
karty

Tlačítko 
pro náhled

LCD displej

USB port

Mikrofon

Tlačítko 
pro Zap/Vyp



03 | Instalační diagram

Dveře

Otvor

FPC kabel
Šrouby

Vnější 
kamera

Lepící 
pásky Držák

LCD 
displej

Instalace zařízení zabere max. 5 minut

Tipy:

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

2. Při upevňování vnitřního monitoru jej zarovnejte s držákem. 

Kryt
Tlačítko 

pro náhled



04 | Instalace

Tipy:

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

2. Při upevňování vnitřního monitoru jej zarovnejte s držákem. 

1. Podle tloušťky dveří 
vyberte šrouby odpovídající 
délky a zašroubujte je do 
ochranného krytu kabelu. 

2. Zašroubujte šrouby do 
otvorů venkovní kamery a 
odstraňte ochranou fólii.

3. Prostrčte FPC kabel 
otvorem ve dveřích.

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

4. Přilepte vnější kameru na 
dveře pomocí proužků 
lepící pásky



5. Vyjměte vnitřní monitor a 
sejměte držák na zadní 
straně. Pomocí prstu 
vytlačte kryt ve střední části 
držáku. 

6. Zasuňte konektor typu C 
FPC kabelu do drážky ve 
spodní části držáku.

7. Nasaďte držák na 
ochranný kryt kabelu. 

Tip: Zkontrolujte, zda je 
kabel v pořádku. 
Kabel nepřekrucujte.

8. Zasuňte ochranný kryt 
kabelu do spoje mezi 
držákem a dveřmi.



9. Utáhněte šrouby do 
venkovní kamery a zafixujte 
řádně držák. 

10. Narovnejte kabel a 
upevněte kryt. 
Poznámka: FPC kabel 
ohněte podle směru kabelu 
a nepřekrucujte jej.

11. Pohybem shora dolů 
nasaďte vnitřní monitor na 
držák, aby došlo k jeho 
propojení s konektorem C 
ve spodní části držáku. 

12. Stisknutím a přidržením 
tlačítka na pravé straně 
zařízení zapněte / vypněte.



05 | Mobilní aplikace

5.1 | Stažení aplikace 

5.2 | Spuštění aplikace

iOS Android

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

Po instalaci aplikace ji stisknutím ikony      
spusťte.



5.3 | Registrace, přihlášení a spárování zařízení

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

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



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

SAMPLEVaše Wi-Fi

Vaše heslo

Postupujte dle pokynů 
uvedených v aplikaci Eques. 
Pomocí kukátka načtěte QR 
kód z displeje smartphonu 
a po zaznění zvukového 
signálu je kukátko 
spárováno.

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



5.5 | Spárování zařízení a náhled

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

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



Podporovaná tloušťka dveří: 35 mm ~ 110 mm

Podporovaný průměr otvoru ve dveřích: 14 mm ~ 50 mm

Pro výběr správného páru šroubů je potřeba určit tloušťku dveří.

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

06 | Instalace na dveře

Vnější část Vnitřní část Pohled z boku



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

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

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

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.   

07 | Bezpečnostní pokyny



 | Technická specifikace
Model: S31
Venkovní kamera: 2.0 MPx , 1/2.7" digitální sensor
Úhel záběru: (normální režim) 150 ° / 75 ° (H / V)
 (široký režim) 180 ° /  85 ° (H / V)
Displej: IPS, dotykový LCD 5,5"; rozlišení 1280 × 640 px
Video: 1080P
Napájení: Li-Pol baterie, 8.000 mAh
Vstup: 5V DC, 2A
Pohotovostní režim: Až 30 dní
Detekce pohybu: Ano (PIR, do 3 m, 120 ° )
Noční přísvit: Ano (infračervené diody)
Tlačítko zvonku: Ano (nastavitelné podsvícení)
Vnitřní paměť: Ano, 4 GB
Externí paměť: podpora MicroSD karet (až 32 GB)
Cloud: Ano
Wi-Fi: Ano (IEEE 802.11 b / g / n, 2.4 GHz)
Mobilní aplikace: Ano (iOS 10 a vyšší, Android 8.0 a vyšší)
Režim konverzace: obousměrně pomocí mobilní aplikace
Šířka dveří: 35 až 110 mm
Průměr otvoru pro montáž: 14 až 50 mm
Rozměry (monitor / kamera): 145 × 100 × 26 mm / Ø66 × 18 mm
Hmotnost (monitor / kamera): 430 g / 110 g
Materiál (monitor / kamera): ABS+PC / slitina zinku
Barevné provedení: černá / šedá
Teplota skladovací / provozní:  -30 ° C ~ + 60 ° C / -20 ° C ~ + 50 ° C
Vlhkost skladovací / provozní: 10 % ~ 85 % / 20 % ~ 75 %
Jazyk menu: anglicky, česky, polsky, německy

 | Kontakty

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

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

www.equeshome.eu
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Podporovaná tloušťka dveří: 35 mm ~ 110 mm

Podporovaný průměr otvoru ve dveřích: 14 mm ~ 50 mm

Pro výběr správného páru šroubů je potřeba určit tloušťku dveří.

Poznámka:
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Vnější část Vnitřní část Pohled z boku

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

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

SAMPLEVaše Wi-Fi

Vaše heslo

Postupujte dle pokynů 
uvedených v aplikaci Eques. 
Pomocí kukátka načtěte QR 
kód z displeje smartphonu 
a po zaznění zvukového 
signálu je kukátko 
spárováno.

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

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

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

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

Po instalaci aplikace ji stisknutím ikony      
spusťte.
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Tipy:

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

2. Při upevňování vnitřního monitoru jej zarovnejte s držákem. 

1. Podle tloušťky dveří 
vyberte šrouby odpovídající 
délky a zašroubujte je do 
ochranného krytu kabelu. 

2. Zašroubujte šrouby do 
otvorů venkovní kamery a 
odstraňte ochranou fólii.

3. Prostrčte FPC kabel 
otvorem ve dveřích.

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

4. Přilepte vnější kameru na 
dveře pomocí proužků 
lepící pásky

5. Vyjměte vnitřní monitor a 
sejměte držák na zadní 
straně. Pomocí prstu 
vytlačte kryt ve střední části 
držáku. 

6. Zasuňte konektor typu C 
FPC kabelu do drážky ve 
spodní části držáku.

7. Nasaďte držák na 
ochranný kryt kabelu. 

Tip: Zkontrolujte, zda je 
kabel v pořádku. 
Kabel nepřekrucujte.

8. Zasuňte ochranný kryt 
kabelu do spoje mezi 
držákem a dveřmi.

9. Utáhněte šrouby do 
venkovní kamery a zafixujte 
řádně držák. 

10. Narovnejte kabel a 
upevněte kryt. 
Poznámka: FPC kabel 
ohněte podle směru kabelu 
a nepřekrucujte jej.

11. Pohybem shora dolů 
nasaďte vnitřní monitor na 
držák, aby došlo k jeho 
propojení s konektorem C 
ve spodní části držáku. 

12. Stisknutím a přidržením 
tlačítka na pravé straně 
zařízení zapněte / vypněte.

 | Technická specifikace
Model: S31
Venkovní kamera: 2.0 MPx , 1/2.7" digitální sensor
Úhel záběru: (normální režim) 150 ° / 75 ° (H / V)
 (široký režim) 180 ° /  85 ° (H / V)
Displej: IPS, dotykový LCD 5,5"; rozlišení 1280 × 640 px
Video: 1080P
Napájení: Li-Pol baterie, 8.000 mAh
Vstup: 5V DC, 2A
Pohotovostní režim: Až 30 dní
Detekce pohybu: Ano (PIR, do 3 m, 120 ° )
Noční přísvit: Ano (infračervené diody)
Tlačítko zvonku: Ano (nastavitelné podsvícení)
Vnitřní paměť: Ano, 4 GB
Externí paměť: podpora MicroSD karet (až 32 GB)
Cloud: Ano
Wi-Fi: Ano (IEEE 802.11 b / g / n, 2.4 GHz)
Mobilní aplikace: Ano (iOS 10 a vyšší, Android 8.0 a vyšší)
Režim konverzace: obousměrně pomocí mobilní aplikace
Šířka dveří: 35 až 110 mm
Průměr otvoru pro montáž: 14 až 50 mm
Rozměry (monitor / kamera): 145 × 100 × 26 mm / Ø66 × 18 mm
Hmotnost (monitor / kamera): 430 g / 110 g
Materiál (monitor / kamera): ABS+PC / slitina zinku
Barevné provedení: černá / šedá
Teplota skladovací / provozní:  -30 ° C ~ + 60 ° C / -20 ° C ~ + 50 ° C
Vlhkost skladovací / provozní: 10 % ~ 85 % / 20 % ~ 75 %
Jazyk menu: anglicky, česky, polsky, německy

 | Kontakty

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

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

www.equeshome.eu

Tlačítko 
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Tlačítko 

pro náhled


