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Digitálne dverné kukátko   

  

                             

Návod k obsluhe je univerzálny pre všetky 

digitálne kukátka BRAND.  

 

   

Hlavné výhody prístroja:   

• Jednoduché ovládanie 

• Veľmi dobrý pomer cena / výkon 

• Jednoduchá montáž   

http://www.spyobchod.cz/digitalni-dverni-kukatko-3-5-lcd/
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1. Popis produktu   

b) Vonkajšia strana kukátka 

      
   

1. Šošovka kamery a IR prísvit 

2. Senzor detekcie pohybu (je obsiahnutý len v niektorých modeloch) 

3. Zvonček 

   

Upozornenie:    

Základné modely neobsahujú zvonček, pohľadová časť kukátka z vonkajšej strany dverí 

tak má menší priemer (viď obrázok zlaté prevedenie hore)  
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c) Vnútorná strana kukátka   

   
   

1. Tlačidlo pre monitoring vonkajšieho priestoru 

2. Tlačidlo UP pre pohyb nahor v Menu, príp. Zoom Out (priblíženie) pri zobrazení 

3. Tlačidlo Down pre pohyb v Menu dole, príp. Zoom In (oddialenie) pri zobrazení 

4. Tlačidlo Menu 

5. Slot na pamäťovú kartu (ak ho daný model má) 

6. Reproduktor zvončeka   

   

2. Začínáme   

   

• zazvonenie na zvonček bude sprevádzané zvukovou signalizáciou 

• Pri modeloch vybavených zvončekom a pamäťovou kartou akonáhle niekto zazvoní, 

prístroj vytvorí jednu fotku vonkajšieho priestoru. Fotku uloží na vloženú micro kartu. 

Takto vytvorené fotky je možné si prezerať na displeji prístroja alebo cez PC 

• Stlačením tlačidla pre monitoring môžete kedykoľvek pozorovať priestor pred vašimi 

dverami. Opätovným stlačením rovnakého tlačidla zaobstaráte fotku 

• Ak si z Menu vyberiete voľbu Video, stlačením Monitorovacieho tlačidla môžete spustiť 

nahrávanie vonkajšieho priestoru 

• Pri zapnutej obrazovke môžete používať priblíženie / oddialenie obrazu pomocou 

tlačidiel Zoom 

• Pokiaľ je Váš prístroj vybavený funkciou detekcie pohybu, umožňuje fotiť vonkajší 

priestor, pokiaľ sa pred vašimi dverami niekto pohybuje vo vzdialenosti 0,5 - 1 m po dobu 

5-10 s   
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3. Pohyb v Menu   

   

• Zásady pohybu v Menu: 

* Do Menu vstúpite stlačením tlačidla M 

* Do príslušného submenu vstúpite opätovným stlačením tlačidla M 

* Pohyb v Menu, prípadne konkrétnu voľbu (napr. u času) vykonáte 

tlačidlom UP / down. Jednotlivé voľby v Menu (sa môžu trochu líšiť 

v závislosti od  konkrétneho modelu):   

o Date (Datum) – nastavenie aktuálneho dňa a času pre zobrazenie na 

zázname   

 

o Auto Screen Off (Automatické vypnutie obrazovky), čím kratší čas 

displej svieti, tým menej spotrebuje batérie. Voľba 10s/20s/30s/Off 

(vypnutý) 

   

o Language (Voľba jazyka)  

 

o Frequency (Frekvence)   

 

o Mode (Mód nahrávánia). Voľba Foto/Video  

 

o Preview (Prezeranie záznamu). V záznamoch môžete listovať 

pomocou tlačidla UP / Down. Pokiaľ na konkrétnom zázname stlačíte 

tlačidlo M, zobrazí sa vám submenu, v ktorom je možné vymazať 

konkrétny záznam (Delete One), všetky záznamy (Delete All), 

o prípadne sa vrátiť k prezeranie (Back to Preview) o not disturb 

(Nevyrušovať). Ak zvolíte voľbu Off (vypnuté) nebude po stlačení 

tlačidla zvončeka prístroj zvoniť, ale iba sa rozsvieti jeho obrazovka o 

Night Vision (nočné prísvit), ak je ním Váš prístroj vybavený. Tu si 

môžete zapnúť / vypnúť nočné prisvietenie.  

o Ring set (Nastavenie zvonenia). Tu si môžete nastaviť hlasitosť 

a melódiu. 

o Motion Detect (Detekcia pohybu), iba pri modeloch, ktoré sú touto 

funkciou vybavené. Pomocou tejto voľby si môžete voľbu zapnúť / 

vypnúť 
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4. Inštalácia   

   

Krok 1 –  Z vonkajšej časti kukátka (Šošovka a Zvonček) odstráňte 3M 

lepiace pásky, časť opatrne zasuňte do otvoru po bežnom priezorníku 

podľa obrázku 1 (priemer min. 14 mm).

   
Krok 2 – z vnútorného plastového adaptéra odstráňte 3M lepiacu pásku a 

prestrčte dierkou kovový valček smerom k vonkajšej časti kukátka a do 

diery vo dverách. Zaskrutkujte závit a dierou prestrčte prepojovací kábel. 

Opatrne dotiahnite a platový adaptér umiestnite na vnútornej strane dverí 

podľa obrázku 3 vyššie   

Upozornenie: Vonkajšia časť zafixujte tak, aby šošovka kamery bola hore a zvonček dole   

• Krok 3 – do monitora prístroja vložte 3 AA batérie. Dajte pozor na správnu 

polarizáciu.    

• Krok 4 – Opatrne pripojte konektor do zástrčky na monitore (dodržujte 

smer šípok) 

• Krok 5 – monitor nasuňte do pripraveného plastového držiaka a upevnite 

skrutkou na strane monitora 
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5. Špecifikácia   

   

• LCD monitor 2,5 "až 3,5" 

• Priemer otvoru vo dverách 14 - 22 mm 

• Hrúbka dverí 32 - 60 mm, prípadne 67 - 105 mm (tento rozmer je potrebné doobjednať, 

nie je súčasťou balenia) 

• Senzor 1,3 Mpx s možnosťou priblíženia / oddialenie 

• Pamäťová karta max 32GB 

• OSD ovládanie pomocou Menu 

• Napájanie - 3 AA batérie (cca 1200x zobrazenie displeja - tento parameter je len 

orientačná a je ovplyvnený zvoleným módom vypnutie obrazovky a počtom nahrávok / 

fotiek)   

   

    

   

   

   

   

   

   



  

www.videozvoncek.sk   Stránka 7   

   

   

   

   

   

   

   

   

Budeme radi, ak navštívite našu sekciu Digitálne dverné kukátka. 

Ovládanie prístroja sa môže v závislosti od jednotlivých sériách trochu líšiť. 

Prístroj používajte v súlade s platnými právnymi predpismi. Dodávateľ nenesie 

žiadnu zodpovednosť za použitie prístroja v rozpore s týmito predpismi. 

Ak v návode nájdete nejaké nepresnosti, budeme radi, ak nás budete informovať na 

našom emailu info@videozvoncek.sk 

http://www.videozvoncek.sk/digitalne-kukatko/

