VEIU
Chytrý domovní zvonek
Chytrý a bezpečný

Uživatelský manuál

01 | Obsah balení

Držák displeje
1 ks

Nabíječka
1 ks

Venkovní kamera
1 ks

USB kabel
1 ks

Bytový LCD displej
1 ks

Šrouby
3 páry (6 ks)

02 | Schéma komponentů
Venkovní kamera

Bytový LCD displej

Pod tlačítkem zapnutí se nachází tlačítko
resetování systému ve výchozím "ON"
nastavení. Pokud systém selže, posuňte
tlačítko do pozice "OFF" za pomoci úzkého
špičatého předmětu a potom ho znovu
posuňte do pozice "ON".

03 | Schéma instalace

Nainstalujte zařízení jedním šroubovákem za méně než pět minut

Tipy:
1. Při upevňování venkovní kamery nejprve zašroubujte šrouby do
příslušných otvorů na zadní straně kamery.
2. Při upevňování přiložte LCD displej k zářezu na držáku. Držák se
automaticky upevní za pomoci magnetu.

04 | Instalace

1. Vyberte vhodné šrouby podle tloušťky
dveří. Poté je přišroubujte k venkovní
kameře.

2. Odlepte ochrannou vrstvu ze
samolepících pásků.

3. Provlékněte plochý kabel skrze otvor ve
dveřích.

4. Přitáhněte venkovní kameru k povrchu
dveří.

Tip: Práci si můžete usnadnit, pokud plochý
kabel před provléknutím obalíte papírovou
trubičkou.

5. Provlékněte kabel skrze držák na druhé
straně dveří.

6. Poté, co jemně přitáhnete plochý kabel,
upevněte držák displeje šrouby.

Pozor: Nepřekrucujte plochý kabel.

7. Držák vyrovnejte a pevně ho připevněte
šrouby.

8. Pro zajištění plochého kabelu můžete
použít gumičku jako na obrázku.

9. Provlékněte plochý kabel pod gumičkou
stejně jako na obrázku. Poté ho zapojte do
zadní části LCD displeje.

10. Jemně přitlačte hlavu kabelu do vstupu,
jak vidíte na obrázku.

11. Zavěste LCD displej na držák. Připevní se
automaticky za pomoci magnetu.

12. Pro zapnutí/vypnutí stiskněte tlačítko
zapnutí a podržte 5 vteřin.

05 | Registrace a přidání zařízení
5.1 | Stažení aplikace
Pro stažení aplikace naskenujte QR kód nebo vyhledejte "Eques" v App Store/Google Play.

5.2 | Spuštění aplikace
Po instalaci aplikaci spusťte kliknutím na

5.3 | Registrace, přihlášení a přidání zařízení

(Pokyny odshora dolů):
Zadejte přihlašovací jméno
Zadejte platnou e-mailovou adresu
Zadejte heslo
Potvrďte heslo
Opište text
Vyplňte informace podle obrázku, poté
klikněte na "Sign up". Zapamatujte si vaše
přihlašovací údaje.

V panelu "Device Manager" klikněte na "+"
pro přidání nového zařízení. Vyberte
zařízení podle obrázku nahoře.

5.4 | Zadávání WiFi údajů, skenování QR kódu

Pozor: Podporována je pouze 2.4G pásmo.

Po úspěšném naskenování QR kódu
kamerou přejděte k dalšímu kroku.

Zadejte název WiFi a heslo a poté klikněte
na "Start Binding". (Poznámka: Uživatelské
rozhraní vás pobídne k naskenování QR
kódu.)

V předchozím kroku klikněte na "Prepare
Scan" pro vygenerování QR kódu. Pro
naskenování kódu použijte venkovní
kameru.
Pokud nevíte, jak kód naskenovat, klikněte
na "Have a problem scanning QR Code?" v
předchozím kroku.

5.5 | Spárování zařízení a náhled

Po spárování vašeho zvonku s aplikací
použijte tlačítko PLAY ve vašem chytrém
telefonu a užívejte si funkcí vašeho zařízení.

Při sledování videí v reálném čase
potáhněte prstem po displeji pro více
detailů nebo natočte telefon do režimu
Krajina pro lepší přehled.

06 | Použitelná tloušťka dveří

Použitelná tloušťka dveří: 1.4in - 4.3in (35mm ~ 110mm)
Použitelné kukátko: 0.6in - 2.0in (14mm ~ 50mm)
Při výběru vhodných šroubů pro instalaci vnější kamery musíte znát tloušťku dveří.

Poznámky:
Pro tloušťku dveří 1.4in - 2.6in (35mm ~ 65mm) vyberte krátké 1.4in (35mm) šrouby;
Pro tloušťku dveří 2.6in - 3.7in (65mm ~ 95mm) vyberte dlouhé 2.6in (65mm) šrouby;
Pro tloušťku dveří větší než 3.7in (95mm) použijte vlastní šrouby kolem 3.2in (80mm).

07 | Bezpečnostní pokyny

•

•
•

•

Neumisťujte zařízení na místa s vysokými teplotami nebo vysokou vlhkostí, ani na
prašná místa nebo na místa s jinak náročnými podmínkami, které by mohly snížit
životnost zařízení.
Nemačkejte čočku kamery nebo černou kouli na bytové části zařízení. Mohli byste je
poškodit.
S plochým kabelem zacházejte během instalace opatrně. Netahejte za něj silou,
neodírejte ho a neřežte ho. (Při poškození nevhodnou instalací se na zařízení
nevztahuje záruka.)
Používejte nabíječku, která je součástí balení. Neoriginální nabíječky mohou zařízení
poškodit.

| Kontakty
Zákaznický servis:
cs@equeshome.com

Adresa:
2100 Geng Road, Suite 210,
Palo Alto, CA 94303, USA

Webové stránky:
www.equeshome.com

