Videozvonek W02
Digitální dveřní kukátko s WiFi připojením
Obsah balení: jednotka displeje, kamera, montážní deska, šrouby, kabel USB
Pro stažení aplikace hledejte „WITH Door Viewer“ v Google Play nebo Aple App Store a nebo naskenujte QR kód:

Výrobce si vyhrazuje právo na vylepšování produktu bez upozornění uživatelům, a to včetně úpravy vzhledu, funkce, parametrů, způsobu
používání atd.
Výrobce negarantuje správnou funkci výrobku při nestandardním používání.
Parametry elektronických výrobků se mohou měnit v závislosti na okolním prostředí. Výrobek smí být používán pouze v prostředí, pro které je
certifikován.

Varování
Neumisťujte tento výrobek na nerovné nebo nestabilní předměty. Hrozí nebezpečí pádu.
Netlačte na LCD displej velkou silou. Hrozí poškození obrazovky a panelu.
Nemačkejte čočku kamery nebo vystupující černý detektor pohybu. Hrozí nebezpečí poškození hardwaru.
Nevystavujte tento výrobek vysokým teplotám, vysoké vlhkosti nebo nepříznivému prostředí jako mlze. Nevystavujte
jej dešti. Výrobek nemusí v těchto podmínkách správně fungovat.
Při montáži displeje postupujte opatrně a ujistěte se, že netaháte za kabel FPC. Hrozí nebezpečí zlomení kabelu a
jednotka nebude správně fungovat. Na toto poškození se nevztahuje záruka.
Montážní návod
Vhodné pro dveře o tloušťce 32-104 mm, s otvorem pro kukátko 14-35 mm.
Před montáží zkontrolujte, zda vaše dveře splňují tyto parametry. Následně vyberte šroub vhodný pro vaši tloušťku
dveří:
• pro dveře tloušťky 32-54 mm použijte 25mm šroub
• pro dveře tloušťky 54-79 mm použijte 50mm šroub
• pro dveře tloušťky 79-104 mm použijte 75mm šroub
Montážní deska

Kamera

Dveře

Šroub Kabel FPC Jednotka displeje

1. Vyjměte ze dveří stávají kukátko. (Pokud ve dveřích není otvor pro kukátko, vyvrtejte kruhový otvor o
průměru 14 mm.) Vyberte šroub odpovídající délky a zašroubujte ho do otvoru v kameře.
2. Odstraňte ze zadní strany kamery nálepku a opatrně jej protáhněte ovorem ve dveřích z vnější strany
dovnitř. Nasaďte kameru na dveře s tlačítkem zvonku dolů.
3. Odstraňte ze zadní strany montážní desky nálepku, protáhněte kabel FPC prostředním otvorem montážní
desky a do horního a spodního otvoru montážní desky zasuňte šroub. Posuňte montážní desku doleva,
přilepte ji ke dveřím a upevněte ji zašroubováním šroubů.
4. Připojte kabel FPC k jednotce displeje. Přebytečnou délku kabelu opatrně poskládejte a umístěte ji do
prohlubně na zadní straně jednotky displeje. Nakonec nasaďte displej na montážní desku (odzhora dolů).

Popis videozvonku

Infračervené světlo

Detektor pohybu
Kamera
Chytrý senzor
Mikrofon

Reproduktor
Tlačítko zvonku

Koncovka kabelu FPC
Reproduktor

Tlačítko
pro
spárování

Tlačítko
reset

Světelný
indikátor
Vypínač
Port pro
nabíjení
– typ C

Vypínač: Stiskněte pro zapnutí displeje, abyste viděli situaci za dveřmi. Znovu stiskněte pro vypnutí displeje a
přechod do režimu stand-by.
Tlačítko reset: Stiskněte pro resetování zařízení.
Tlačítko pro spárování: Stiskněte pro nastavení sítě a spárování zařízení s aplikací.
Indikátor nabíjení: Nabíjejte pomocí USB nabíječky (5V 1A). Plné nabití trvá 3,5-4 hodiny.
Funkce softwaru
Datum/čas

Síla signálu WiFi
Ikona nabíjení
Stav baterie

Spárování s aplikací

Nainstalujte do svého
smartphonu aplikaci
WITH.

Vytvořte si účet a přihlašte
se.

Pojmenujte produkt.

Nainstalujte zařízení podle
instrukcí ve videu.

Stiskněte tlačítko pro
spárování na pravé straně
jednotky displeje pro
vstup do režimu párování.
Na spodní straně displeje
se rozbliká růžové LED
světlo.

Vyberte „Nastavení“
(Settings) a zadejte WiFi.

Počkejte, až se na zařízení
rozsvítí zelené světlo a
zadejte „YES“.

Nyní je spárování
dokončené. Pomocí této
aplikace můžete využívat
živý přenos LIVE VIEW.

Popis produktu
Jednotka displeje: 79x110x20 mm
Kamera: 60x60x12,5 mm
Senzor: 1.0 Mega Pixel CMOS
Rozlišení LCD: 720P (1280x720)
Napájení: 4300mAH lithiová baterie
Obrazovka LCD: 2.8” TFT LCD (320x240)

Vyberte síť „WITH-XXX“.

Vraťte se ke klientovi
„WITH“, vyberter router
pro připojení a zadejte
heslo.

