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Digitálne dverné kukátko TS-1603  

Návod k obsluhe  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

Kontakt na dodávateľa: 

www.videozvoncek.sk  

Nesluša 803, 023 41  

Tel: +421 907 478 720 email: info@videozvoncek.sk 
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Rychly sprievodca  
  
  

Podrobný manuál  

 1. Obsah balenia 

         •     LCD displej s DVR  

• Kamera   

• USB kábel  

• Batéria   

• Skrutky na uchytenie 

  

  

2. Popis produktu  

 
  
  

a) Bateria  f) USB vstup  

b) Menu            g) Vstup na SD kartu  

c) Tlačítko hore/do lava  h) Ocelová konzola na zavesenie  

d) Tlačítko dole/ do prava  i) Zadný kryt  

e) Tlačítko prepínania / sledovanie videa / návrat / ON/OFF  

  

 
  

a) Snímač pohybu  

b) Mikrofon  

c) Šošovka kamery  

d) Infračervené svetlo pre nočné videnie  

e) Tlačítko zvončeka  
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3. Inštalácia zariadenia  

 

1) Kameru zasuňte do dverí, 

2) Prevlečte kábel (FPC) cez stredový otvor a železnú doštičku, 3) Priskrutkujte 

železnou doštičku na dvere. 

4) Utiahnite skrutky, držiak a narovnajte kábel (FPC), 

5) Prepojte zariadenie s kamerou pomocou kábla, vložte do zariadenia SD kartu a 

potom 

vložte batériu.  

  

4. Ovládanie zariadenia  
  

Po zapnutí zariadenia sa Vám zobrazia obraz z kamery. Tu môžete stlačením tlačidla 

ON / OFF robiť fotografie, videozáznamy a ukladať ich na SD kartu. 

Stlačením tlačidla "menu" vstúpite do hlavnej ponuky. V ponuke sa pohybujete 

tlačidlami 

"Nahor" alebo "nadol". 

 
  

Photo  

Tu si môžete prezrieť zhotovené fotografie. Ak chcete nejakú fotografiu vymazať, stlačte 

dlho tlačidlo "dole". Môžete vymazať buď jednu fotografiu alebo všetky. 

Video  

Tu si môžete prezrieť nasnímané video nahrávky. Ak chcete nejakú nahrávku vymazať, 

dlhým stlačením tlačidla "menu". Môžete vymazať buď jednu fotografiu alebo všetky.  
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Mode  

Tu si môžete nastaviť 3 režimy zariadení. Domáci režim, režim pokoja a režim preč z 

domova. V režime je možné nastaviť, nasledujúce vlastnosti: 

 

• rozsvieti sa obrazovka, 

• začne sa detekcie pohybu, 

• automaticky sa nasníma fotografie alebo videozáznam, 

• zvonenie bez rozsvietenia  

  

  

  

5. Nastavenie  
  

V menu nastavenia možno meniť: 

a) Dátum a čas, 

b) Automatické vypnutie a nastavenie času vypnutia (10s, 20s alebo 30s), c) Jazyk, 

d) Dĺžka videa (10s, 20s alebo 30s), 

e) Počet fotografiu, 

f) Nastavenie nočného videnia, 

g) Formátovanie SD karty, 

h) Továrenské nastavenia zariadenia, 

i) Spôsob záznamu (video alebo fotografie), 

j) Zdroj svetelné frekvencie v závislosti od vybavenia pracovného prostredia (50Hz 

alebo 60Hz), 

k) Nastavenie vyzváňania zvončeka, 

l) Nastavenie hlasitosti vyzváňania zvončeka  

 
  

  

6. Špecifikácie  
  

Rozmer LCD obrazovky  135 x 76 x 15,5 mm  

Veľkosť LCD obrazovky  4,3 palce  

Hmotnosť LCD obrazovky s bateriou 137g  

Rozmer kamery  62 x 62 mm  

Hmotnosť kamery  117g  

Rozlíšenie  720P  

Batérie 1500MAH 3,7-4,2V  

Maximálna kapacita SD karty  64GB  
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7. Závečné ustanovenia  
  

Budeme radi, ak vás zaujmú aj ďalšie produkty z našej ponuky. 

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. 

Návod je majetkom spoločnosti www.videozvoncek.sk. Akékoľvek kopírovanie, či iné 

používanie musia byť so súhlasom tejto spoločnosti. 

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

info@videozvoncek.sk . 
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