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01 | Obsah balenia

Držiak Vonkajšia kamera Vnútorný monitor

USB kábel Sada skrutiek

1 ks 1 ks 1 ks

1 ks 6 ks

Vonkajšia kamera 1 ks

Vnútorný LCD displej 1 ks

Sada skrutiek 6 ks

Užívateľská príručka 1 ks

USB kábel 1 ks

Držiak 1 ks



02 | Popis zariadenia
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Tlačidlo 
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03 | Inštalačný diagram

LCD displej

Tipy:

1. Pri upevňovaní vonkajšej kamery najprv zaskrutkujte skrutky 
do otvorov v kamere.

2. Pri upevňovaní vnútorného monitora ho zarovnajte s 
držiakom, automaticky sa prichytí pomocou magnetov.

Inštalácia zariadenia zaberie max. 5 minút
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FPC kábel
Skrutky

Vonkajšia 
kamera

Lepiace 
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pre náhľad
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Tipy:

1. Pri upevňovaní vonkajšej kamery najprv zaskrutkujte skrutky 
do otvorov v kamere.

2. Pri upevňovaní vnútorného monitora ho zarovnajte s 
držiakom, automaticky sa prichytí pomocou magnetov.

1. Podľa hrúbky dverí vyberte 
skrutky zodpovedajúcej 
dĺžky a zaskrutkujte ich do 
ochranného krytu kábla. 

2. Zaskrutkujte skrutky do 
otvorov vonkajšej kamery a 
odstráňte ochrannú fóliu.

3. Prestrčte FPC kábel 
otvorom vo dverách.

Tip: Vytvorte trubičku
z papiera a prevlečte kábel 
najprv ňou.

4. Prilepte vonkajšiu kameru 
na dvere pomocou prúžkov 
lepiacej pásky.



5. Vyberte vnútorný monitor 
a odoberte držiak na zadnej 
strane. Pomocou prsta 
vytlačte kryt v strednej časti 
držiaka.

6. Zasuňte konektor typu C 
FPC kábla do drážky v 
spodnej časti držiaka.

7. Nasaďte držiak na 
ochranný kryt kábla.

Tip: Skontrolujte, či je kábel 
v poriadku. 
Kábel neprekrúcajte. 

8. Zasuňte ochranný kryt 
kábla do spoja medzi 
držiakom a dverami.



9. Utiahnite skrutky do 
vonkajšej kamery a zafixujte 
riadne držiak.

10. Narovnajte kábel a 
upevnite kryt. 
Poznámka: FPC kábel ohnite 
podľa smeru kábla a 
neprekrucujte ho. 

11. Pohybom zhora nadol 
nasaďte vnútorný monitor 
na držiak, aby došlo k jeho 
prepojeniu s konektorom C 
v spodnej časti držiaka. 

12. Stlačením a pridržaním 
tlačidla na pravej strane 
zariadenie zapnite / 
vypnite.



05 | Mobilné aplikácie

5.1 | Stiahnutie aplikácie 

5.2 | Spustenie aplikácie

iOS Android

Pre stiahnutie aplikácie načítajte QR kód, 
alebo vyhľadajte „Eques“ v App store či 
Google Play

Po inštalácii aplikácie ju stlačením ikony     
spustite.



5.3 | Registrácia, prihlásenie a spárovanie zariadenia

V správcovi zariadenia 
stlačte tlačidlo „+“ a 
vyberte zo zoznamu 
požadovaný typ zariadenia.

Vyplňte požadované 
informácie a stlačte 
„Registrovať“. Po dokončení 
registrácie sa prihláste 
pomocou zadaných údajov. 
Prihlasovacie údaje si 
zapamätajte.

Po inštalácii aplikácie ju stlačením ikony     
spustite.



5.4 | Pripojenie k Wi-Fi sieti, načítanie QR kódu

SAMPLEVaše Wi-Fi

Vaše heslo

Postupujte podľa pokynov 
uvedených v aplikácii Eques. 
Pomocou kukátka načítajte 
QR kód z displeja 
smartphonu a po zaznení 
zvukového signálu stlačte 
tlačidlo „Ďalší“. 

Zadajte názov Wi-Fi siete, 
alebo vyberte sieť zo 
zoznamu, ďalej zadajte heslo 
a stlačte tlačidlo „Uložiť“. 
Následne budete vyzvaní na 
otvorenie ponuky pre 
načítanie QR kódu.



5.5 | Spárovnie zariadení a náhľad

Pri náhľadu možno po 
pridržaní tlačidla v spodnej 
časti komunikovať s 
návštevníkom, ďalej je možné 
zaobstarať snímku, aktivovať 
Tichý režim, alebo ukončiť 
hovor.

Po úspešnom spárovaní je 
možné, sledovať stav nabitia 
batérie, meniť nastavenia 
kukátka (symbol ozubeného 
kolesa), prípadne zdieľať 
prístup k nemu. Stlačením 
obrázku kukátka dôjde k 
zobrazeniu náhľadu z 
kamery.



Podporovaná hrúbka dverí: 35 mm ~ 110 mm

Podporovaný priemer otvoru vo dverách: 14 mm ~ 50 mm

06 | Inštalácia na dvere

Vonkajšia časť Vnútorná časť Pohľad zboku

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



07 | Bezpečnostné pokyny

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 senzor 
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 
či neupravujte – pokiaľ dôjde k jeho poškodeniu, dôjde k 
strate záruky na zariadenie.

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.



 | Technická špecifikácia
Model: S31
Vonkajšia kamera: 2.0 MPx , 1/2.7" digitálny senzor
Uhol záberu: (normálny režim) 150 ° / 75 ° (H / V)
 (široký režim) 180 ° /  85 ° (H / V)
Displej: IPS, dotykový LCD 5,5"; rozlíšenie 1 280 × 640 px
Video: 1080P
Napájanie: Li-Pol batéria, 8 000 mAh
Vstup: 5V DC, 2A
Pohotovostný režim: Do 30 dní
Detekcia pohybu: Áno (PIR, do 3 m, 120 °)
Nočné svetlo:  Áno (infračervené LED diódy)
Tlačidlo zvončeka: Áno (nastaviteľné podsvietenie)
Interná pamäť: Áno, 4 GB
Externá pamäť: podpora karty MicroSD (až do 32 GB)
Cloud: Áno
Wi-Fi: Áno (IEEE802.11 b / g / n, 2,4 GHz)
Mobilné aplikácie: Áno (iOS 10 a novšie, Android 8.0 a novšie)
Režim konverzácie: obojsmerná prostredníctvom mobilnej aplikácie
Šírka dverí: 35 až 110 mm
Priemer montážneho otvoru: 14 až 50 mm
Rozmery (monitor / kamera): 145 × 100 × 26 mm / Ø66 × 18 mm
Hmotnosť (monitor / kamera): 330 g / 115 g
Materiál (monitor / kamera): ABS+PC / zliatina zinku
Farba: čierna / sivá
Skladovacia / prevádzková teplota: -30 °C ~ +60 °C / -20 °C ~ +50 °C
Skladovacia / prevádzková vlhkosť: 10 % ~ 85 % / 20 % ~ 75 %
Jazyk ponuky: angličtina, čeština, poľština, nemčina

 | 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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Vonkajšia časť Vnútorná časť Pohľad zboku

Pre výber správneho páru skrutiek je potreba určiť hrúbku dverí.
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teplotami, vlhkosťou, prašnosťou, či inými nepriaznivými 
vplyvmi. V opačnom prípade môže dôjsť k skráteniu 
životnosti zariadenia.

Nevyvíjajte tlak na optiku kamery alebo PIR senzor 
pohybu na vonkajšej časti kukátka – môže dôjsť
k poškodeniu zariadenia.
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hovor.

Po úspešnom spárovaní je 
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batérie, meniť nastavenia 
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zobrazeniu náhľadu z 
kamery.

Postupujte podľa pokynov 
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Pomocou kukátka načítajte 
QR kód z displeja 
smartphonu a po zaznení 
zvukového signálu stlačte 
tlačidlo „Ďalší“. 

Zadajte názov Wi-Fi siete, 
alebo vyberte sieť zo 
zoznamu, ďalej zadajte heslo 
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Vyplňte požadované 
informácie a stlačte 
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 | 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

Inštalácia zariadenia zaberie max. 5 minút

1. Podľa hrúbky dverí vyberte 
skrutky zodpovedajúcej 
dĺžky a zaskrutkujte ich do 
ochranného krytu kábla. 

2. Zaskrutkujte skrutky do 
otvorov vonkajšej kamery a 
odstráňte ochrannú fóliu.

3. Prestrčte FPC kábel 
otvorom vo dverách.

Tip: Vytvorte trubičku
z papiera a prevlečte kábel 
najprv ňou.

4. Prilepte vonkajšiu kameru 
na dvere pomocou prúžkov 
lepiacej pásky.

5. Vyberte vnútorný monitor 
a odoberte držiak na zadnej 
strane. Pomocou prsta 
vytlačte kryt v strednej časti 
držiaka.

6. Zasuňte konektor typu C 
FPC kábla do drážky v 
spodnej časti držiaka.

7. Nasaďte držiak na 
ochranný kryt kábla.

Tip: Skontrolujte, či je kábel 
v poriadku. 
Kábel neprekrúcajte. 

8. Zasuňte ochranný kryt 
kábla do spoja medzi 
držiakom a dverami.

9. Utiahnite skrutky do 
vonkajšej kamery a zafixujte 
riadne držiak.

10. Narovnajte kábel a 
upevnite kryt. 
Poznámka: FPC kábel ohnite 
podľa smeru kábla a 
neprekrucujte ho. 

11. Pohybom zhora nadol 
nasaďte vnútorný monitor 
na držiak, aby došlo k jeho 
prepojeniu s konektorom C 
v spodnej časti držiaka. 

12. Stlačením a pridržaním 
tlačidla na pravej strane 
zariadenie zapnite / 
vypnite.
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