
Ръководство за потребителя

Умен и безопасен
Умен видеодомофон



01 | Съдържание на опаковката

Конзола  Външна камера  LCD сензорен дисплей - вътрешен
 1 брой          1 брой                 1 брой

Зарядно устройство        USB кабел                Болтове
            1 брой           1 брой                 3 чифта (6 броя)

02 | Диаграма на компонентите

PIR Детектор
 за движение Външна камера

Бутон на входния звънец 5-инчов (12,7 см) 
сензорен дисплей

Бутон за 
визуализация

Захранване

Под бутона за захранването има бутон за нулиране 
на  системата, чието състояние по подразбиране е 
ON [ВКЛ.]. Ако системата се разстрои, превключете 
бутона в позиция OFF [ИЗКЛ.] с островръх предмет, 
след което го върнете обратно на ON.

03 | Монтажна схема

Самозалепващи 
се ленти Врата

Конзола
Екран

Външна 
камера

Отвор за шпионка

Болтове

Лентов кабел

LCD дисплей Бутон за визуализация

Монтирате устройството до 5 минути само с 1 отвертка

1. Когато закрепвате външната камера, първо завийте болтовете 
към металното стълбче от задната част на камерата.
2. Когато закрепвате LCD екрана, подравнете го към прореза на 
конзолата – магнитът му автоматично ще го закрепи към конзолата.

Съвети:

04 | Монтаж

1. Изберете болтовете в зависимост 
от дебелината на вратата, след което ги 
завийте на външната камера.

2. Отлепете защитното фолио 
от самозалепващите се ленти.

3. Прекарайте лентовия кабел 
през отвора на вратата.
Съвет: по-лесно ще бъде първо да завиете лентовия 
кабел в хартиена тръбичка, след което да го прекарате.

4. Стегнете външната камера.

5. Прекарайте кабела през конзолата отвътре.
Забележка: не прегъвайте лентовия кабел.

6. Прекарайте главите на 
 болтовете през конзолата, 
 след като леко издърпайте
 лентовия кабел нагоре.



7. Подравнете и завийте болтовете 
към конзолата и затегнете.

8. Може да използвате 
наличния ластики да 
закрепите лентовия кабел, 
както е показано.

9. Прекарайте лентовия кабел през 
ластика, както е показано, след това 
го пъхнете в задната част на 
LCD монитора.

10. Леко натиснете горната 
част на кабела в порта, както 
е на снимката.

11. Окачете LCD дисплеят 
на конзолатаот горе 
надолу – неговият магнит 
автоматично ще го фиксира.

12. Натиснете бутона 
Power [„Захранване“] 
за 5 секунди, за да 
включите/изключите вашия 
Умен домофон.

05 | Регистрирайте и добавете 
        вашето устройство
5.1 Изтеглете безплатното приложение

Сканирайте QR кода, за да изтеглите приложението, 
или потърсете Eques в App store/Google play.

5.2 | Стартиране на  приложението

След инсталиране на приложението натиснете           ,
за го стартирате.

5.3 | Регистриране, влизане и добавяне на устройство

Попълнете информацията, 
както е на снимката, след 
което кликнете в 
Sign up [„Регистрирайте се“]. 
След приключване използвайте 
този акаунт, за да влизате. 
Уверете се, че помните 
информацията за влизане.

От командното табло 
Device Manager 
[„Диспечер на устройствата“] 
натиснете „+“, за да добавите 
ново устройство. 
Изберете горното устройство, 
както е на снимката.

5.4 | Въвеждане на информация за WiFi, сканиране на QR кода

Кликнете от LCD дисплея върху 
Sistem Setings  [„Настройки“], след 
това върху Scan QR code 
„Сканирай QR кода“. Сканирайте от 
екрана на телефона вече 
генерирания QR с външната 
камерата на устройството. 
След сигнала за приемането на 
кода, натиснете  NEXT „Следващ“ 
изчакайте малко време за 
сдвояване на устройството с 
приложението. В случай че не 
знаете как да сканирате, 
може да кликнете в 
„Проблеми със сканиране на QR код?“ 
от предишната стъпка. 

Въведете в приложението името 
на безжичната мрежа и паролата 
според подканата на 
потребителския интерфейс, след 
това кликнете Savе [„Запомни“].
(Забележка: потребителският 
интерфейс ще ви подкани да 
влезете в менюто на 
устройството 
Sistem Setings „Настройки“)



5.5 | Свързване на устройството и визуализация

След свързване на 
Умния видеодомофон с 
приложението може да го 
стартирате от вашия 
смартфон, за да се 
порадвате на устройството.

Може бързо да скролнете на 
ляво на дясно по екрана за 
по-голям обхват при 
наблюдаване на видеото ви 
в реално време или да 
завъртите смартфона си на 
страни за цялостен изглед.

06 | Възможна дебелина на вратата

Външна страна  Вътрешна страна  Отстрани

Възможна дебелина на вратата: 35–110 мм

Възможен отвор за шпионка: 14–50 мм

Когато избирате болтове за монтажа на външната 
камера, трябва да знаете дебелината на вашата врата.

Забележки:
За дебелина на вратата 35–65 мм 
изберете къси болтове (35 мм).

За дебелина на вратата 65–95 мм 
изберете болтове с дължина 65 мм.

За дебелина на вратата повече от 95 мм 
използвайте Ваши болтове М3 с дължина около 80 мм.

07 | Указание за безопасност

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