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videotelefon s WiFi
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1. PIR čidlo pohybu

2. IR diody přisvícení

3. Světelný senzor

4. 121° kamera

5. Mikrofon

6. Tlačítko zvonku

7. Indikační LED dioda

8. Reproduktor

9. Stálé dobíjení 12-24V AC

10. Reset tlačítko

11. Micro USB port

12. Krytka akumulátorů

13. Senzor krádeže

Přehled ovládacích prvků



13. Kontakty pro přístroj

14. Montážní otvory

15. Připojení stálého nabíjení

Montážní rámeček

Součásti v balení

Tělo zvonku           Montážní rámeček              4x šroubek

Uchycení k rámečku        4x hmoždinka             Návod k obsluze

2x akumulátor



Připojení ke stálému napájení

Připojte kabely od zvonkového trafa AC 12-24V na šroubky kontaktů na 

montážním rámečku. Jelikož se jedná o střídavé napájení, pozice 

přívodů není určena. 

Zvonkový transformátor AC 12 – 24 V

Použití pouze na akumulátor

Doba dobíjení je 6 hodin pomocí 2A USB adaptéru připojeného do 

micro USB portu.

Před prvním použitím nabijte 18650 akumulátory do plna. Proces 

nabíjení přes micro USB zopakujte každé tři až čtyři měsíce, aby se 

zachovala kondice akumulátorů.

Stand by výdrž po plném nabití je až 12 měsíců, za provozu až 3 měsíce. 

Pokud bude zařízení zaznamenávat hodně událostí či budete hodně 

používat živý náhled obrazu, baterie se bude vybíjet více. 

Doporučujeme správně nastavit detekci pohybu, aby se předešlo 

zbytečnému spouštění přístroje drobným pohybem a tak ke 

zbytečnému vybíjení baterií.



Vždy vkládejte 18650 akumulátory správnou polaritou. 

Nesprávné vložení může způsobit zničení přístroje či požár.

Akumulátory 18650              Přístroj bez zadního krytu

Zadní kryt



Připojení k aplikaci Smart Life

Logo aplikace                         Systém iOS                        Systém Android

Krok 1 – Stáhněte a nainstalujte si aplikaci Smart Life

Použijte váš chytrý telefon nebo tablet a naskenujte si podle vašeho systému 
QR kód níže pro stažení aplikace. Aplikaci taktéž můžete vyhledat ručně ve 
vašem obchodě s aplikacemi. Aplikaci stáhněte a nainstalujte. Pokud vše 
proběhlo v pořádku, aplikaci spusťte.

Krok 2 – Zaregistrujte se

•Po otevření aplikace Smart Life potvrďte tlačítko Allow na obrazovce 
•Klikněte na tlačítko “Register”
•Vyberte si svůj refion a zadejte telefonní číslo či emailovou adresu, poté 
budete ověřeni verifikačním kódem pro pokračování registrace.
•Zadejte své heslo a potvrďte jej pro dokončení registrace.
•Pokud již máte vytvořený účet, jen se do aplikace přihlaste.

Krok 3 – Začněte přidávat zařízení

Klikněte na symbol + v pravé horní části obrazovky pro zobrazení průvodce 
přidáním zařízení.



Krok 4 – Přidání zařízení

Klikněte na zařízení DOOR BELL v nabídce přístrojů. Vezměte nabité zařízení 
a dlouze podržte tlačítko reset na zadní straně (5 sekund), rozbliká se 
červená LED dioda kolem tlačítka zvonku. V aplikaci zaškrtněte políčko pro 
potvrzení blikání a klikněte na Next. Na další obrazovce vyplňte údaje o WiFi 
síti, na které je připojen jak váš telefon a tak i bude tento videotelefon. Opět 
klikněte na Next. Následně namiřte telefon obrazovkou k oku kamery ze 
vzdálenosti 15 až 20 cm. Z kamery se ozve pípnutí. Klikněte na Ozve se 
pípnutí a započne proces přidání. Po jeho dokončení budete informováni buď 
úspěšným přidáním a nebo nějakou chybou, kterou musíte vyřešit podle 
pokynů na obrazovce. Případně se můžete obrátit s dotazem na nás.



Aplikace Smart Life

Poznámky:
Ujistěte se, že máte na svém mobilním telefonu zapnuté notifikace
1. Nastavení > Notifikace > ZAP
2. Objeví se seznam aplikací, které mohou zobrazovat notifikace
3. Klikněte na aplikaci Smart Life a povolte notifikace.

1. Zpět

2. Název přístroje

3. Nastavení

4. Datum a čas

5. Síla WiFi signálu

6. Vypnutí zvuku

7. Přepínání rozlišení

8. Celá obrazovka

9. Nabití akumulátoru

10. Screenshot

11. Zapnutí audia

12. Nahrávání videa

13. Přehrávání

14. Cloudové úložiště

15. Album screenshotů



Montáž přístroje na zeď

Přiložte montážní držák na zeď v rovině a označte fixou čtyři montážní 

otvory. Navrtejte díry a vložte hmoždinky. Přišroubujte montážní držák 

na zeď (do dřeva se hmoždinky nepoužívají). Přístroj do držáku 

nacvakněte, posuňte na doraz dolů a zajistěte šroubkem.



Řešení problémů

Jak resetovat přístroj:

Podržte tlačítko reset na zadní stěně přístroje po dobu 5 sekund.

Jak nastavit citlivost PIR senzoru:

Na obrazovce živého náhledu klikněte na ikonku „Nastavení“ a dále na 

„Nastavení citlivosti detekce“. Můžete zvolit prodlevu 10 sekund, 5 

sekund a žádnou prodlevu.

Kolik uživatelů může sledovat video současně?:

Až čtyři uživatelé současně mohou sledovat video stream, ale pouze 

jeden může využívat intercom. 

Lze sdílet videotelefon s dalšími členy domácnosti?:

Ano lze, na hlavní obrazovce programu klikněte na ikonku „Sdílet“ v 

pravém horním rohu, zadejte heslo administrátora a klikněte na ikonku 

„Confirm“. Uvidíte QR kód. Na dalším mobilním telefonu klikněte na 

ikonku + pro přidání zařízení a zvolte položku přidat pomocí QR kódu. 

Naskenujte zobrazený QR kód na hlavním mobilním telefonu a objeví se 

nápis „Success“. Potvrďte kliknutím na „Confirm“ a pojmenujte si nové 

zařízení. Potvrďte kliknutím na „Confirm“ a je sdíleno.

Je podporována 5 GHZ WiFi síť?:

Ne není.

WiFi signál zvonku je nedostatečný:

Přístroj je moc vzdálen od vašeho routeru, nebo je mezi routerem a 

zvonkem hodně zdí a jiných předmětů. Zkuste dát přístroj na jiné místo, 

přemístit WiFi router blíže a nebo odstranit jiné předměty  v cestě.

Zařízení neběží na akumulátory:

Akumulátory nejsou vloženy, u akumulátorů je vložena transportní 

podložka, akumulátory jsou špatně vložené či vadné.



Bezdrátový zvonek – možno dokoupit

Pokud nechcete spoléhat pouze na mobilní aplikaci Smart Life, můžete 

dokoupit k přístroji bezdrátový zvonek AI-SHB-VDP-CHIME (CHIM). 

Bezdrátový zvonek lze zastrčit do jakékoliv zásuvky 230V AC a nemusíte 

zapínat svůj mobilní telefon, když někdo zazvoní u dveří. Tento přístroj 

je kompatibilní pouze s tímto bezdrátovým zvonkem, jiné značky nejsou 

podporovány. Pokud není zvonek dokoupen, upozornění se zobrazují 

pouze v mobilní aplikaci Smart Life.

Přehled ovládacích prvků

1. Zásuvka do zdi

2. Volba hlasitosti (4 stupně)

3. Tlačítko zpět (melodie)

4. Tlačítko vpřed (melodie)

5. Reproduktor - zvonek

Symbol noty je indikační LED



Přihlášení bezdrátového zvonku

Než začnete párovat bezdrátový zvonek s videotelefonem, ujistěte se, 

že videotelefon je připojen k aplikaci Smart Life ve vašem telefonu a 

poté teprve zapojte bezdrátový zvonek do zásuvky 230 V AC.

Poznámky:
- K jednomu zvonku lze přiřadit více dveřních videotelefonů, opakujte 

následující párování znova pro další videotelefon.

- K jednomu videotelefonu lze přiřadit více bezdrátových zvonků, 

opakujte následující párování znova pro další zvonek.

- Reset zvonku provedete podržením tlačítka zpět po dobu 5 sekund, 

zvonek vydá zvuk ding dong a led v symbolu noty začne blikat.



Pomocí tlačítek dopředu a zpět zvolte požadovanou melodii. Zvonek 

jich obsahuje 52. Tyto nelze upravovat. Dále podržte na 5 sekund 

tlačítko hlasitosti, dokud neuslyšíte zvuk ding dong a led indikátor v 

symbolu noty nezačne blikat.

Na videotelefonu klikněte na hlavní tlačítko, párovací proces započne. 

Potvrzením o úspěšném spárování bude zazvonění zvonku. Po aktivaci 

párovacího módu podržením tlačítka hlasitosti máte pouze 5 sekund na 

zmáčknutí hlavního tlačítka na videotelefonu. Po úspěšném spárování 

se režim párování ukončí automaticky.

Přečtěte si řádně tento návod k obsluze. Veškeré další informace naleznete na našich stránkách 

http://www.cpplus.cz
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