Vizor digitală cu ușă Wi-Fi

Smart and Safe

Manual de utilizare

Contactati furnizorul
SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3, Praha 4
Email:info@secutek.ro

1. Conținutul pachetului

Suport

Cameră externă

Adaptor USB

Cameră externă - 1
Cameră internă - 1
Adaptor USB

-1

Set de șuruburi

-6

Cablu USB - 1
Suport -1

2. Descrierea dispozitivului
Cameră externă

Cablu USB

Cameră internă

Set de șuruburi

a) PIR detektor pohybu – Detector de mișcare PIR
b) Objektiv kamery – Obiectivul camerei
c) Tlačitko zvonku - Buton clopot

a) Tlačítko Reset – Buton Resetare
b) Tlačítko pro náhled – Buton de previzualizare
c) Přepínač zapnutí/vypnutí- Comutator pornire / oprire
d) USB port – Port USB
e) Slot- Slot

3. Schema de instalare

1.Lepící pasky – Benzi adezive
2. Vnější kamera- Camera de exterior
3. Otvor - Gaură
4.FPC kabel - Cablu FPC
5. šrouby - șuruburi
6. Vnítřní monitor - Monitor interior
7. Tlačítko pro náhled - Buton de previzualizare
8. Dveře - Ușa
9. Držak – Suport
10. LCD displej - Ecran LCD
Instalarea dispozitivului durează maximum 5 minute
Sfaturi:
1. Când atașați camera de exterior, înșurubați mai întâi șuruburile în orificiile camerei.
2. Când atașați monitorul interior, aliniați-l cu suportul, acesta se va atașa automat cu magneți.

4. Intalare

Partea exterioară

Partea interioară

Vedere laterală

Grosimea ușii suportate: 35 mm ~ 110 mm
Diametrul orificiului suport al ușii: 14 mm ~ 50 mm

Pentru a selecta perechea corectă de șuruburi, trebuie să determinați grosimea ușii.
Notă:
• Folosiți șuruburi de 30 mm pentru grosimea ușii 35 ~ 65 mm • Utilizați șuruburi de 55 mm
pentru grosimea ușii 65 ~ 95 mm;
• Pentru grosimi de ușă peste 95 mm, utilizați șuruburi de 80 mm.

5. Scoateți monitorul intern și folosiți degetul pentru a împinge afară golul.

6. Apoi scoateți placa de protecție din partea inferioară a suportului

7. Împingeți cu grijă conectorul cablului FPC în fanta din partea inferioară a suportului.

8. Înlocuiți placa de protecție din partea inferioară a suportului.

9. Infilați șuruburile prin consolă așa cum se arată în figura (1), apoi strângeți-le (2).

10.Aliniați cablul FPC sub ștecherul și înlocuiți-l împingându-l ușor

11.Glisați monitorul intern pe suport de sus în jos pentru a-l fixa cu magnetul.

12.Glisați comutatorul în poziția „Pornit” pentru a porni dispozitivul.

6. Aplicatie de mobil
a. Descărcați aplicația
Pentru a descărca aplicația, încărcați codul QR sau căutați „Eques” în App Store sau
Google Play.

iOS

Android

5.2 Lansați aplicația
După instalarea aplicației, atingeți pictograma pentru ao lansa.

5.3 Înregistrarea, conectarea și asocierea dispozitivului

Completați informațiile solicitate și apoi apăsați butonul „Înregistrați”. După finalizarea
înregistrării, conectați-vă folosind informațiile furnizate. Amintiți-vă detaliile de
autentificare.
În managerul de dispozitive, apăsați butonul „+” și selectați din listă tipul de dispozitiv dorit.

5.4 Împerecherea și previzualizarea dispozitivului.

Introduceți numele rețelei Wi-Fi sau selectați o rețea din listă, introduceți parola, apoi
apăsați butonul „Salvare”. Apoi vi se va solicita să deschideți un meniu pentru a prelua
codul QR.
Urmați instrucțiunile din aplicația Eques. Folosiți spionul pentru a citi codul QR de pe
afișajul smartphone-ului și după bip, apăsați butonul „Următorul”.
După asocierea cu succes, este posibil să monitorizați starea de încărcare a bateriei, să
schimbați setările ceasului (simbolul treptelor) sau să partajați accesul la acesta. Apăsați
imaginea vizorului pentru a previzualiza camera.
În timpul previzualizării, este posibil să comunicați cu vizitatorul ținând apăsat butonul din
partea de jos, de asemenea, puteți face o fotografie, puteți activa modul Silențios sau puteți
termina un apel.

7. Instructiuni de siguranta
• Nu amplasați dispozitivul într-un mediu cu temperaturi ridicate, umiditate, praf
sau alte efecte adverse. În caz contrar, durata de viață a dispozitivului poate fi
scurtată;

• Nu aplicați presiune asupra opticii camerei sau a senzorului de mișcare
PIR din exteriorul ochiului - acest lucru poate deteriora dispozitivul;
• În timpul instalării, manipulați cablul FPC cu atenție, nu îl trageți cu forță,
nu îl întrerupeți sau nu îl extindeți, nu îl modificați - dacă este deteriorat,
garanția dispozitivului se va pierde;
• Utilizați numai încărcătorul furnizat sau recomandat de producător
pentru încărcare - utilizarea unui alt încărcător poate deteriora
dispozitivul.
• Avertisment: Nu descărcați complet bateria încorporată a vizorului și
reîncărcați-o continuu - altfel vizorul nu se va aprinde până când bateria
nu este suficient.

8. Specificatii tehnice
•

Cameră CMOS 2.0 MPx, unghi de vizualizare 160 ° / 75 ° (H / V)

•

Modelul EQA27CP / EQA27GY

•

Afișaj LCD tactil, 4,3 ”, rezoluție 480 × 272

•

Alimentat cu baterie Li-Pol, 5.000 mAh

•

Timp de așteptare Până la 40 de zile

•

Detecție mișcare Da (PIR, până la 2 m)

•

Iluminare nocturnă Da (1x diodă infraroșie)

•

Buton clopot Da (iluminare din spate reglabilă)

•

Suport card de memorie externă MicroSD (până la 32 GB)
Wi-Fi Da (IEEE802.11 b / g / n 2,4 GHz)
Aplicație mobilă Da (iOS 8.0 și o versiune ulterioară, Android 4.4 și o versiune ulterioară)
Lățimea ușii de la 35 la 110 mm

•

Diametrul orificiului de montare de la 14 la 50 mm

•

Dimensiuni (monitor / cameră) 115 × 87 × 28 mm / Ø63 × 18 mm

•

Versiune color Cupru / Gri

•

Greutate (monitor / cameră) 245 g / 115 g

•

Temperatura de depozitare / funcționare

•

Umiditate de depozitare / funcționare -30 ° C ~ + 60 ° C / -20 ° C ~ + 50 ° C

•

10% ~ 85% / 20% ~ 75%

•

Limba meniului romina

9.

Dispoziții finale

Vom fi fericiți dacă sunteți interesați de alte produse din oferta noastră.
Funcționarea unității poate diferi ușor în funcție de serie.
Utilizați dispozitivul în conformitate cu reglementările legale aplicabile. Furnizorul nu poartă nicio
responsabilitate pentru utilizarea dispozitivului, încălcând aceste reglementări.
Manualul este proprietatea SHX Trading s.r.o. Orice copiere sau altă distribuție trebuie să fie cu
acordul acestei companii.
Dacă găsiți inexactități în manual, nu ezitați să ne contactați folosind informațiile de mai sus.

