
Smart and Safe

Podręcznik użytkownika

   VEIU S31 
Wizjer cyfrowy do drzwi Wi-Fi

07 | Instrukcje bezpieczeństwa

Nie umieszczaj urządzenia w środowisku o wysokiej 
temperaturze, wilgotności, kurzu lub innych szkodliwych 
skutkach. Niezastosowanie się do tego może skrócić 
żywotność urządzenia.

Nie wywieraj nacisku na obiektyw aparatu lub czujnik 
ruchu PIR na zewnętrznej stronie wizjera – może to 
spowodować uszkodzenie urządzenia.

Podczas instalacji obchodź się ostrożnie z kablem FPC, nie 
ciągnij go, nie zmuszaj, nie przerywaj ani nie przedłużaj – 
jeśli zostanie uszkodzony, gwarancja na urządzenie będzie 
nieważna.

Uwaga: Nie należy całkowicie rozładowywać i ładować 
wbudowanej baterii zegarka – w przeciwnym razie zegarek 
nie włączy się, dopóki bateria nie zostanie wystarczająco 
naładowana do zainicjowania urządzenia, a proces ten 
może potrwać do 12 godzin.   



01 | Zawartość opakowania

Uchwyt Kamera zewnętrzna Wewnętrzny monitor

Kabel USB Zestaw śrub

1 szt 1 szt 1 szt

1 szt 6 szt

Kamera zewnętrzna 1 szt

Wyświetlacz LCD 1 szt

Zestaw śrub 6 szt

Instrukcja obsługi 1 szt

Kabel USB 1 szt

Uchwyt 1 szt



02 | Opis urządzenia
Kamera zewnętrzna

Monitor wewnętrzny

6 szt

1 szt

Detektor
ruchu PIR

Głośnik

Przycisk 
dzwonka

Obiekty w 
aparatu

Mikrofon

Przycisk 
resetowania

Gniazdo karty 
microSD

Przycisk 
podglądu

Wyświetlacz 
LCD

Port USB

Przycisk 
Wł/Wył

Mikrofon



03 | Schemat instalacji

Drzwi

Otwór

Kabel FPC

Przycisk 
podglądu

Śruby

Kamera 
zewnętrzna

Taśmy 
klejące Posiadacz

Wyświetlacz 
LCD

Wskazówki:

1. Podczas podłączania kamery zewnętrznej najpierw wkręć 
śruby w otwory w kamerze.

2. Podłączając monitor wewnętrzny, wyrównaj go ze 
wspornikiem.

Instalacja urządzenia zajmuje do 5 minut

Kryt



04 | Instalacja

1. Biorąc pod uwagę 
grubość drzwi, wybierz 
śruby o odpowiedniej 
długości i wkręć je w 
osłonę kabla. 

2. Wkręć śruby w otwory 
kamery zewnętrznej i 
zdejmij folię ochronną.

3. Przełóż kabel FPC przez 
otwór w drzwiach.

Wskazówka: Zrób rurkę z 
papieru i najpierw 
przeciągnij przez nią kabel.

4. Przyklej kamerę 
zewnętrzną do drzwi za 
pomocą pasków taśmy 
klejącej.



5. Wyjmij monitor 
wewnętrzny i wyjmij uchwyt 
z tyłu. Użyj palca, aby 
popchnąć pokrywę na 
środku uchwytu.

6. Włóż złącze typu C kabla 
FPC do rowka w dolnej 
części uchwytu.

7. Umieść uchwyt na 
pokrywie zabezpieczającej 
kabel.
Wskazówka: Sprawdź, czy 
kabel jest w porządku.
Nie skręcaj kabla.

8. Wsuń osłonę kabla w 
połączenie między 
uchwytem a drzwiami.



9. Dokręć śruby na kamerze 
zewnętrznej i zamocuj 
wspornik.

10. Wyprostuj kabel i 
zamocuj pokrywę.

11. Wsuń górny monitor na 
wspornik od góry do dołu, 
aby podłączyć go do złącza 
C w dolnej części 
wspornika. 

12. Naciśnij i przytrzymaj 
przycisk po prawej stronie 
urządzenia, aby je 
włączyć/wyłączyć.



05 | Aplikacja mobilna

5.1 | Pobierz aplikację

5.2 | Uruchom aplikację

iOS Android

Po zainstalowaniu aplikacji dotknij
aby ją uruchomić.

Pobierz kod QR, aby pobrać aplikację lub 
wyszukaj „Eques“ w App Store lub 
Google Play



5.3 | Zarejestruj się, zaloguj i sparuj urządzenie

W menedżerze urządzeń 
naciśnij przycisk „+“ i wybierz 
żądany typ urządzenia z listy. 

Podaj wymagane 
informacje, a następnie 
naciśnij przycisk „Zarejestruj 
się“. Po zakończeniu 
rejestracji zaloguj się za 
pomocą podanych 
informacji. Zapamiętaj dane 
do logowania.



5.4 | Połączenie z siecią Wi-Fi, odczyt kodu QR

Twoja sieć Wi-Fi

Twoje hasło

Postępuj zgodnie z 
instrukcjami w Eques. Użyj 
wizjera, aby odczytać kod 
QR z wyświetlacza 
smartfona i naciśnij przycisk 
„Dalej“ po usłyszeniu 
sygnału dźwiękowego.

Wprowadź nazwę sieci 
Wi-Fi lub wybierz sieć z 
listy, wprowadź hasło, a 
następnie naciśnij przycisk 
„Zapisz“. Zostaniesz 
poproszony o otwarcie 
menu w celu załadowania 
kodu QR.

SAMPLE



5.5 | Parowanie i podgląd urządzeń

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.

Podczas podglądu możesz 
przytrzymać przycisk na 
dole, aby komunikować się 
z gościem, możesz również 
zrobić zdjęcie, aktywować 
tryb cichy lub zakończyć 
połączenie.  

Po pomyślnym sparowaniu 
można monitorować stan 
naładowania akumulatora, 
zmieniać ustawienia zegarka 
(symbol koła zębatego) lub 
udostępniać do niego 
dostęp. Naciśnij obraz 
wizjera, aby wyświetlić 
podgląd kamery.



Obsługiwana grubość drzwi: 35 mm ~ 110 mm

Obsługiwana średnica otworu drzwi: 14 mm ~ 50 mm

06 | Instalacja na drzwiach

Część zewnętrzna Część wewnętrzna Widok z boku

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.



07 | Instrukcje bezpieczeństwa

Nie umieszczaj urządzenia w środowisku o wysokiej 
temperaturze, wilgotności, kurzu lub innych szkodliwych 
skutkach. Niezastosowanie się do tego może skrócić 
żywotność urządzenia.

Nie wywieraj nacisku na obiektyw aparatu lub czujnik 
ruchu PIR na zewnętrznej stronie wizjera – może to 
spowodować uszkodzenie urządzenia.

Podczas instalacji obchodź się ostrożnie z kablem FPC, nie 
ciągnij go, nie zmuszaj, nie przerywaj ani nie przedłużaj – 
jeśli zostanie uszkodzony, gwarancja na urządzenie będzie 
nieważna.

Uwaga: Nie należy całkowicie rozładowywać i ładować 
wbudowanej baterii zegarka – w przeciwnym razie zegarek 
nie włączy się, dopóki bateria nie zostanie wystarczająco 
naładowana do zainicjowania urządzenia, a proces ten 
może potrwać do 12 godzin.   

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.



 | Specifikacja techniczna
Model: S31
Zewnętrzna kamera: 2.0 MPx, 1/2.7" czujnik cyfrowy
Kąt widzenia: Poziomo 150°, Pionowo 75° (tryb normalny)
 Poziomy 180°, pionowy 85° (tryb szeroki)
Wyświetlacz: IPS, Touchscreen LCD 5,5"; rozdzielczość 1280 × 640 px
Wideo: 1080P
Zasilanie: Akumulator Li-Pol, 8.000 mAh
Wejście: 5V DC, 2A
Tryb czuwania: Czas czuwania do 30 dni
Detekcja ruchu: Tak (PIR, do 3 m, 120° )
Oświetlenie nocne: Tak (dioda podczerwieni)
Przycisk dzwonka: Tak (regulowane podświetlenie)
Pamięć wewnętrzna: Tak, 4 GB
Pamięć zewnętrzna: Obsługa kart MicroSD (do 32 GB)
Cloud: Tak
Wi-Fi: Tak (IEEE 802.11 b / g / n, 2,4 GHz)
Aplikacja mobilna: Tak (iOS 10 i nowsze, Android 8.0 i nowsze)
Tryb rozmowy: dwukierunkowy przez aplikację mobilną
Szerokość drzwi: 35 do 110 mm
Średnica otworu montażowego: od 14 do 50 mm
Wymiary (monitor / kamera): 145 × 100 × 26 mm / Ø66 × 18 mm
Waga (monitor / kamera): 330 g / 115 g
Materiał (monitor / kamera): ABS+PC / stop cynku
Kolorystyka: czarny / szary
Temperatura przechowywania / pracy: -30° C ~ + 60° C / -20° C ~ + 50° C
Wilgotność przechowywania / pracy: 10% ~ 85% / 20% ~ 75%
Język menu: angielski, czeski, polski, niemiecki

 | 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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Obsługiwana grubość drzwi: 35 mm ~ 110 mm

Obsługiwana średnica otworu drzwi: 14 mm ~ 50 mm

06 | Instalacja na drzwiach

Część zewnętrzna Część wewnętrzna Widok z boku
Twoja sieć Wi-Fi

Twoje hasło

Nie umieszczaj urządzenia w środowisku o wysokiej 
temperaturze, wilgotności, kurzu lub innych szkodliwych 
skutkach. Niezastosowanie się do tego może skrócić 
żywotność urządzenia.

Nie wywieraj nacisku na obiektyw aparatu lub czujnik 
ruchu PIR na zewnętrznej stronie wizjera – może to 
spowodować uszkodzenie urządzenia.

Podczas instalacji obchodź się ostrożnie z kablem FPC, nie 
ciągnij go, nie zmuszaj, nie przerywaj ani nie przedłużaj – 
jeśli zostanie uszkodzony, gwarancja na urządzenie będzie 
nieważna.

Uwaga: Nie należy całkowicie rozładowywać i ładować 
wbudowanej baterii zegarka – w przeciwnym razie zegarek 
nie włączy się, dopóki bateria nie zostanie wystarczająco 
naładowana do zainicjowania urządzenia, a proces ten 
może potrwać do 12 godzin.   

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.

Podczas podglądu możesz 
przytrzymać przycisk na 
dole, aby komunikować się 
z gościem, możesz również 
zrobić zdjęcie, aktywować 
tryb cichy lub zakończyć 
połączenie.  

Po pomyślnym sparowaniu 
można monitorować stan 
naładowania akumulatora, 
zmieniać ustawienia zegarka 
(symbol koła zębatego) lub 
udostępniać do niego 
dostęp. Naciśnij obraz 
wizjera, aby wyświetlić 
podgląd kamery.

Postępuj zgodnie z 
instrukcjami w Eques. Użyj 
wizjera, aby odczytać kod 
QR z wyświetlacza 
smartfona i naciśnij przycisk 
„Dalej“ po usłyszeniu 
sygnału dźwiękowego.

Wprowadź nazwę sieci 
Wi-Fi lub wybierz sieć z 
listy, wprowadź hasło, a 
następnie naciśnij przycisk 
„Zapisz“. Zostaniesz 
poproszony o otwarcie 
menu w celu załadowania 
kodu QR.

SAMPLE

W menedżerze urządzeń 
naciśnij przycisk „+“ i wybierz 
żądany typ urządzenia z listy. 

Podaj wymagane 
informacje, a następnie 
naciśnij przycisk „Zarejestruj 
się“. Po zakończeniu 
rejestracji zaloguj się za 
pomocą podanych 
informacji. Zapamiętaj dane 
do logowania.

Po zainstalowaniu aplikacji dotknij
aby ją uruchomić.

Pobierz kod QR, aby pobrać aplikację lub 
wyszukaj „Eques“ w App Store lub 
Google Play



01 | Zawartość opakowania 02 | Opis urządzenia 03 | Schemat instalacji
Kamera zewnętrzna

Monitor wewnętrzny

04 | Instalacja

Uchwyt Kamera zewnętrzna Wewnętrzny monitor

Kabel USB Zestaw śrub

1 szt 1 szt 1 szt

1 szt 6 szt

Kamera zewnętrzna 1 szt

Wyświetlacz LCD 1 szt

Zestaw śrub 6 szt

Instrukcja obsługi 1 szt

Kabel USB 1 szt

Uchwyt 1 szt

Detektor
ruchu PIR

Głośnik

Przycisk 
dzwonka

Obiekty w 
aparatu

Mikrofon

Przycisk 
resetowania

Gniazdo karty 
microSD

Przycisk 
podglądu

Wyświetlacz 
LCD

Port USB

Drzwi

Otwór

Kabel FPC

Przycisk 
podglądu

Śruby

Kamera 
zewnętrzna

Taśmy 
klejące Posiadacz

Wyświetlacz 
LCD

Wskazówki:

1. Podczas podłączania kamery zewnętrznej najpierw wkręć 
śruby w otwory w kamerze.

2. Podłączając monitor wewnętrzny, wyrównaj go ze 
wspornikiem.

 | Specifikacja techniczna
Model: S31
Zewnętrzna kamera: 2.0 MPx, 1/2.7" czujnik cyfrowy
Kąt widzenia: Poziomo 150°, Pionowo 75° (tryb normalny)
 Poziomy 180°, pionowy 85° (tryb szeroki)
Wyświetlacz: IPS, Touchscreen LCD 5,5"; rozdzielczość 1280 × 640 px
Wideo: 1080P
Zasilanie: Akumulator Li-Pol, 8.000 mAh
Wejście: 5V DC, 2A
Tryb czuwania: Czas czuwania do 30 dni
Detekcja ruchu: Tak (PIR, do 3 m, 120° )
Oświetlenie nocne: Tak (dioda podczerwieni)
Przycisk dzwonka: Tak (regulowane podświetlenie)
Pamięć wewnętrzna: Tak, 4 GB
Pamięć zewnętrzna: Obsługa kart MicroSD (do 32 GB)
Cloud: Tak
Wi-Fi: Tak (IEEE 802.11 b / g / n, 2,4 GHz)
Aplikacja mobilna: Tak (iOS 10 i nowsze, Android 8.0 i nowsze)
Tryb rozmowy: dwukierunkowy przez aplikację mobilną
Szerokość drzwi: 35 do 110 mm
Średnica otworu montażowego: od 14 do 50 mm
Wymiary (monitor / kamera): 145 × 100 × 26 mm / Ø66 × 18 mm
Waga (monitor / kamera): 330 g / 115 g
Materiał (monitor / kamera): ABS+PC / stop cynku
Kolorystyka: czarny / szary
Temperatura przechowywania / pracy: -30° C ~ + 60° C / -20° C ~ + 50° C
Wilgotność przechowywania / pracy: 10% ~ 85% / 20% ~ 75%
Język menu: angielski, czeski, polski, niemiecki

 | 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

Instalacja urządzenia zajmuje do 5 minut

1. Biorąc pod uwagę 
grubość drzwi, wybierz 
śruby o odpowiedniej 
długości i wkręć je w 
osłonę kabla. 

2. Wkręć śruby w otwory 
kamery zewnętrznej i 
zdejmij folię ochronną.

3. Przełóż kabel FPC przez 
otwór w drzwiach.

Wskazówka: Zrób rurkę z 
papieru i najpierw 
przeciągnij przez nią kabel.

4. Przyklej kamerę 
zewnętrzną do drzwi za 
pomocą pasków taśmy 
klejącej.

5. Wyjmij monitor 
wewnętrzny i wyjmij uchwyt 
z tyłu. Użyj palca, aby 
popchnąć pokrywę na 
środku uchwytu.

6. Włóż złącze typu C kabla 
FPC do rowka w dolnej 
części uchwytu.

7. Umieść uchwyt na 
pokrywie zabezpieczającej 
kabel.
Wskazówka: Sprawdź, czy 
kabel jest w porządku.
Nie skręcaj kabla.

8. Wsuń osłonę kabla w 
połączenie między 
uchwytem a drzwiami.

9. Dokręć śruby na kamerze 
zewnętrznej i zamocuj 
wspornik.

10. Wyprostuj kabel i 
zamocuj pokrywę.

11. Wsuń górny monitor na 
wspornik od góry do dołu, 
aby podłączyć go do złącza 
C w dolnej części 
wspornika. 

12. Naciśnij i przytrzymaj 
przycisk po prawej stronie 
urządzenia, aby je 
włączyć/wyłączyć.

Przycisk 
Wł/Wył

Mikrofon

Kryt


