WiFi Videozvonek Secutek SRT-WD08
Návod k obsluze
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1. Obsah balení
•
•
•
•
•
•
•

Videozvonek Secutek Smart WiFi SRT-TD08
Indikátor zvonění
Šroubovák
USB kabel (mircroUSB-USB)
Šroubky
Klíč inbus
Uživatelský manuál v angličtině

2. Popis produktu

1)
2)
3)
4)
5)
6)

PIR senzor
6x LED diody
Světelný senzor
HD kamera
Mikrofon
Světelný indikátor

7) Tlačítko zvonku
8) Reproduktor
9) 8V – 24VAC napájecí port
10) Reset
11) USB vstup
12) Baterie

Indikátor zvonění
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3. Napájení video zvonku
Pevné napájení

Napájení přes baterie

4. Instalace zařízení video zvonku

5. Zapojení indikátoru zvonění
a) Zasuňte zařízení do zásuvky,
b) Krátkým stisknutím tlačítka hlasitosti nastavíte hlasitost vyzvánění,
c) Stisknutím tlačítka další/předchozí vyberete zvuk vyzvánění, podržením tlačítka
ovládání hlasitosti po dobu 5 vteřin uložíte zvolený vyzváněcí tón,
d) Spárujte indikátor zvonění s video zvonkem:
• Na indikátoru zvonění stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti na 5 vteřin,
dokud se neozve hlasový signál
• Na video zvonku stiskněte tlačítko zvonku 1-2 x za sebou dokud
neuslyšíte hlasový signál, poté je párování úspěšné
e) Zazvoní-li někdo na video zvonek, ozve se na indikátoru zvonění vyzváněcí tón a
světelná LED kontrolka.
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6. Připojení k aplikaci
a) Do mobilního telefonu stáhněte, přes aplikaci App Store nebo Google play zdarma
aplikaci „ToSee”,
b) Otevřete staženou aplikaci a vyhledejte zařízení, pomocí tlačítka plus,

c) Potvrďte, že na zařízení bliká červená LED dioda a zvolte možnost otevřít nastavení
rozhraní,
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d) Vyberte připojení WI-FI s názvem „TOSEE.........“ a připojte se k dané WI-FI síti.
Vyčkejte, dokud se na vašem telefonu nezobrazí ikona WI-FI sítě,
e) Vraťte se zpět do aplikace a zvolte možnost další,

f) Nyní si vyberte svou domovskou WI-FI síť a připojte se k ní,
g) Vyplňte heslo a název zařízení,
h) Nyní je zařízení připojeno. Můžete sledovat živý přenos, pořizovat fotografie a
videozáznamy.
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7. Aplikace
Po úspěšném přidání je zařízení připraveno k použití. Pomocí aplikace můžete dálkově
pořídit fotografie, videonahrávky a také komunikovat s protistranou.
Pořízené fotografie a videonahrávky se automaticky ukládají do galerie vašeho telefonu.
Zaznamená-li zařízení pohyb, automaticky pořídí video nahrávku, délku nahrávky můžete
nastavit na 15s, 30s nebo 45s.
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8. Specifikace video zvonku
Rozměry zařízení
Hmotnost zařízení
Rozlišení
Pixely
Snímková frekvence
Úhel pohledu
Baterie
Pracovní doba
Pohotovostní doba

67 x 38 x 136 mm
300g
720P
1280x720px
1 - 25 FPS
166°
18650 Baterie 2x
cca 4-6 měsíců
cca 6-8 měsíců

9. Specifikace indikátoru zvonění
Rozměry zařízení
Hmotnost zařízení
Počet vyzváněcích tónů
Maximální hlasitost vyzvánění
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55
110dB
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10.

Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie Smart Home.
Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou
odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.
Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání
musí být se souhlasem této společnosti.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete
informovat na našem e-mailu: info@spyobchod.cz
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