WiFi dveřní kukátko DK300

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Před používáním si prosím pozorně přečtěte tento uživatelský manuál.
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POPIS PRODUKTU

1. Displej kukátka
2. Upevňovací konzola
3. Dveře
4. Kukátko
5. Díra pro kukátko
6. Propojovací kabel

OBSAH BALENÍ
1x Display kukátka
1x Kukátko
1x AC napájecí adaptér
1x Uživatelský manuál
2x Baterie
1x USB kabel
1x konzola s příslušenstvím
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Součástí dodávky je externí nabíječka pro nabíjení
baterie.
Použijte redukci do evropských zásuvek, která je též
v balení.
Pozn. seznam věcí v balení se může měnit.

POPIS ZAŘÍZENÍ
Produkt, jenž dostáváte do rukou je digitální dveřní kukátko s WiFi připojením, které vám umožní se podívat, kdo je za dveřmi
z pohodlí mobilního telefonu. Kukátko má zabudovaný pohybový
senzor, který vás po zapnutí upozorní, pokud někdo chodí kolem
vašich dveří. Kamera umožňuje využít k ukládání záznamu microSD
karty až do velikosti 32Gb. Kartu vkládejte potištěnou stranou
k LCD, piny směrem ke dveřím.
Kukátko může být jednoduše připojeno na síť Wi-Fi a může být
tedy obsluhováno odkudkoliv, kde máte přístup k internetu.
Obousměrná komunikace zajistí, že případné pošťáky či návštěvy
můžete vyřídit například z dovolené, mimo domov. Video záznamy
se uchovávají na vložené microSD kartě a jsou zakryptované, nelze
je přehrát přímo z karty. Nahrávání může být aktivováno
zachycením pohybu před kamerou nebo ručně z aplikace.
Fotografie jsou z bezpečnostních důvodů uchovávány na cloudu.
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NASTAVENÍ Wi-Fi A PŘIPOJENÍ
KROK 1: Stažení a instalace aplikace "NewRing" – napište bez mezery.

Aplikace je dostupná ve službách
Apple store a Google play.
Aplikaci stáhněte a nainstalujte.

KROK 2: Připojení chytrého
telefonu k zařízení
Před zahájením párování se
připojte na funkční WiFi nebo 4G
síť.
Spusťte nainstalovanou aplikaci
"New Ring" a stiskněte symbol
v pravém horním rohu.
Vyberte možnost Scan, a
naskenujte do aplikace QR kód
který se nachází na zadní straně
zařízení nebo na krabici- tento
QR kód si uchovejte nebo raději
ofoťte pro pozdější potřebu.

5

Zapněte kukátko stisknutím tlačítka na jeho displeji, poté podržte
tlačítko zvonku, dokud se neozve hlasová zpráva o přechodu do
párovacího režimu - může trvat cca 8s.
Následně telefon připojte na nově vzniklou WiFi síť „IBELL“, a
v aplikaci stiskněte „Další“/„Next“ .
V dalším kroku v aplikaci vyberte vaši domácí WiFi síť, a zadejte
heslo. Kukátko se k ní automaticky připojí, a zobrazí se na hlavní
obrazovce aplikace.
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ÚVOD DO MOBILNÍ APLIKACE
Hlavní menu

Název kamery
Stav baterie

Ikona tlačítka nastavení
Sdílení kamery s dalšími uživateli
Prohlížení zaznamenaných sekvencí
Prohlížení alarmových záznamů

Důležité upozornění:
Pokud nebudete kukátko již potřebovat a budete jej předávat další osobě,
nezapomeňte kukátko odebrat od svého účtu, jinak je nebude moci další
majitel využívat.
Postup odebrání kukátka
z účtu uživatele:
Hlavní obrazovka/ tlačítko
„Nastavení“
(ozubené
kolečko)/
Odebrat
zařízení.

Pro otevření živého náhledu klepněte doprostřed obrázku.
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Živý náhled

Dodatečné nastavení

Rozšíření videa na celou obrazovku
Vypnutí/Zapnutí zvuku
Pořízení snímku
Tlačítko Hold to-talk – Držte pro mluvení
Pořízení záznamu

Ukončení náhledu

Dodatečné nastavení

Zapnutí/Vypnutí PIR alarmu
Nastavení citlivosti PIR
Update firmware

Verze firmware

8

Při detekci pohybu (PIR) nebo při aktivaci zvonkového tlačítka se
vytvoří záznam o události. Seznamy událostí naleznete v sekci
„Upozornění“ ve spodní části obrazovky.

Zde lze události i filtrovat
podle konkrétního zařízení
(Kukátka, pokud jich je více),
dle typu poplachu (PIR,
Zvonek) a dle data (dne). Po
vybrání záznamu se zvětší
fotka, kterou lze stáhnout do
telefonu nebo sdílet. Při
poplachu
je
odeslána
notifikace na MT.

Pokud chcete vidět videa,
přejděte
do
sekce
„Přehrávání“,
zde
je
možné přehrát 15s videa.
Po stisku zvonkového tlačítka je okamžitě odeslána notifikace na
MT. Po jejím výběru se objeví živý náhled, kde lze hovor
odmítnout nebo lze rovnou zahájit komunikaci podržením
tlačítka: „Držte pro mluvení“
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Rozlišení snímače
Formát displeje
Snímkování
Úhel záběru
Komprese záznamu
Typ podporované
paměťové karty
Maximální velikost
paměťové karty
Podpora mobilního
operačního systému
Kapacita baterie
Formát snímků
Průměr díry pro kukátko
Tloušťka dveří
Infračervený přísvit
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1M pixel, 1960*720
480*272
25fps
120°
H.264
TF karta - class 4-10 a HC
32Gb
Android / iOS
Li-ion 1450mAh/ 3,7V
JPG
15mm – 60mm
35mm – 130mm
Ano

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
-

Zařízení se nezapne
Zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá.
Zkuste kukátko připojit na USB napájení
Zvonek nereaguje
Zkontrolujte, zda není tlačítko zaseklé.
Zkontrolujte, zda kabel není skřípnutý.
Restartujte zařízení vytažením baterie.
Nelze nakonfigurovat síť
Zkontrolujte, zda zadáváte správné Wi-Fi heslo.
Restartujte Wi-Fi router.
Noční přísvit se nezapíná
Pro zachování správného podání barev se rozsvítí pouze
při velmi nízké hladině světla.
Pomalé připojení/nelze otevřít náhled
Ujistěte se, že jste v dosahu Wi-Fi signálu, nebo že máte
spolehlivé připojení k síti
Síť je nakonfigurována, ale nelze se připojit.
Po spárování kukátka vyčkejte 30 sekund na připojení
k síti.
Baterie se rychle vybíjí
Pokud jste v rušné oblasti, vypněte PIR pohybové čidlo
nebo snižte citlivost.

Výrobce si vyhrazuje právo měnit funkce a parametry zařízení
v rámci vylepšení a větší spokojenosti zákazníků.
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Zboží není vhodné pro děti do 3 let.
Dovozce: VARIANT plus, spol. s r.o. www.cel-tec.cz
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