
Dzwonek wideo 1080P

Instrukcja obsługi

2

Twój nowy dzwonek do drzwi wideo jest początkiem zabez-

pieczeń w całym obiekcie. Teraz zawsze będziesz połączony z 

domem, abyś mógł czuwać nad swoją własnością i odbierać

sygnał z drzwi skądkolwiek. Zobacz, kto jest u Twoich drzwi, 

zapobiegaj przestępstwom i chroń swój dom - wszystko z 

telefonu, tabletu lub komputera.

Poznaj swój dzwonek do drzwi

Zawartość

Jeśli czegoś brakuje, wróć do miejsca zakupu.

1C Konwerter napięcia Folia Skrzynka akumulatora

Zasilacz USB kabel Szpilka

Instrukcja Przejściówki Taśma klejąca

Śruby (4 rodzaje)

A x 4 B x 4

C x 2 D x 1



3 4

Mikrofon

Przycisk dzwonka

Reset 1

Status LED
Głośnik

slot kart SD

Zewnętrzny 
port zasilania

Tył dzwonka do drzwi

Wskazania i przyciski LED

No     Nazwa Funkcja

1

Czerwone światło świeci ciągłym światłem: sieć kamery jest 

nieprawidłowa (lub ładuje się)

Czerwone światło miga: oczekiwanie na połączenie WiFi,

lub aktualnie połączenie (szybsze miganie)

Niebieskie światło świeci ciągłym: aparat działa prawidłowo

(lub bateria jest w pełni naładowana.)

Status 

LED

Naciśnij przycisk, aby aktywować dzwonek do drzwi
Przycisk 
dzwonka 

Przycisk reset

Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund za 
pomocą szpilki, aby zresetować dzwonek (nie 
można odłączyć dzwonka od konta)

Specyfikacja

(Max.128G)

Naładuj baterię
Najpierw całkowicie naładuj akumulator, podłączając go do źródła zasila-

nia za pomocą dostarczonego kabla.

Po naładowaniu włóż baterię do dolnej części dzwonka, aż usłyszysz 

kliknięcie.

Włóż baterię

Dioda 
ładowania

Mini USB

Reset 2

Zamek 
bagnetowy

Czujnik ruchu w 
podczerwieni



Utwórz konto

Sieć Wi-Fi: 2,4 GHz (802.11 b / g / n).
Wymagania dotyczące systemu iOS: iPhone 4S lub nowszy z 
systemem iOS 8 lub nowszym. 
Wymagania ANDROID: Android 4.0 lub nowszy.

Pobieranie aplikacji mobilnych

Smart Life

Konfiguracja aplikacji

65

Dodaj urządzenie

Dodaj urządzenie

Smart Kamera

i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji

Add Device

All devices

Back Otherwise

Power the device on and make sure the

indicator is ashing quickly or a prompt

tone is heard

How to set the indicator to ash quickly or with a

prompt tone

next step

Wprowadź słowo kluczowe „Smart Life” na smartfonie, aby pobrać 
aplikację ze sklepu Apps lub Google Play.

Stuknij w „Zarejestruj” i wykonaj poniższe kroki, aby utworzyć 
konto dla swoich urządzeń.

1. Wybierz lokalizację, z której będzie korzystać aplikacja np. „Pokój 
dzienny” z tego miejsca będziesz otrzymywać powiadomienia. 
Następnie dotknij                        lub ”+” lub            . Wybierz 



Uwaga: Po pomyślnym skonfigurowaniu urządzenia zostanie ono 
automatycznie zablokowane. Silnik w skrzynce akumulatora wyda dźwięk. Na-
jpierw kliknij przycisk „Kliknij, aby odblokować akumulator”, a następnie odłącz 
akumulator

Około 20 cm
Wypróbuj to!

1. Po ustawieniu, naciśnij 

przycisk z przodu dzwonka, 

aby zobaczyć wideo z kamery 

w aplikacji „Smart Life”.

2. Zainstaluj dzwonek na 

ścianie.

2. Wprowadź hasło WiFi i kliknij „Potwierdź”, zeskanuj kod QR 
za pomocą aparatu. Kliknij „Słyszałem sygnał”, gdy urządzenie 
wyda dźwięk „dong dong dong”. 
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Zainstaluj dzwonek do drzwi cztery stopy nad ziemią, 

aby uzyskać optymalną wydajność.

Instalacja

Wybierz wysokość instalacji

Instalacja - Przygotowywanie

1. Usuń dwustronny klej z tyłu arkusza folii. Zakryj położenie 
interfejsu zasilania z tyłu hosta dzwonka.

Cancel

Scan QR code with the IP Cam.

Point the code to the camera lens for 20cm.

Nothing happened I heard the beep

Connecting Now

Make sure your phone and device
are as close to your router as possible.

100%

Searching for Device
Registering device to the cloud
Initializing your Device

Camera field of view

4 feet
(48 Inches)

Motion detection range



Tryb zasilania

Podłącz przewody wychodzące ze ściany do przejściówek. Oba 

przewody można podłączyć do dowolnego wejśćia. Kolejność 

nie ma znaczenia

Krok 1: Każdy kabel wejściowy (AC8 ~ 24V) podłącz do prze-

wodów wychodzących ze ściany.

1. Podłącz przewody (opcjonalnie)

8~24V 
AC 

kabel 
wejściowy

kabel 
wychodzący

Folia

Czerwony 
przewód Biały 

przewód

9 10

3. Zainstaluj dolne drzwiczki jednostki głównej dzwonka i 
przymocuj ją śrubami.

4. Wyciągnij kabel zasilający z centralnego otworu wspornika i 
powoli włóż dzwonek do drzwi, jak pokazano na powyższym 
rysunku (uważaj na palce).

Uwaga: czerwony przewód łączy  „+”, biały łączy  „-”.

Uwaga: czerwony przewód łączy „+”, biały łączy „-”.

2.Wyjmij dwustronny klej z tyłu arkusza folii. Zakryj położenie interfe-
jsu zasilania z tyłu hosta dzwonka.

2. Zrób otwory w ścianie i 
wstaw kołek.

Uwaga: Jeśli instalujesz dzwonek na drewnie, pomiń ten krok i 
przykręć wspornik na wkręty do drewna

3. Przymocuj wspornik do 
ściany za pomocą śrub.

8~24V 
AC 

kabel 
wejściowy

kabel 
wychodzący



Back Basic function settings

Tap this to unlock battery

Flip screen

Time Watermark

Speech method                                         One-way speech

Tryb zasilania bateryjnego

1. Zdejmij dolną pokrywę dzwonka i wspornik.
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2. Zatrzaśnij dzwonek w 
uchwycie

3. Wyrównaj pojemnik na baterie 
z zamkiem bagnetowym i wciśnij 
pojemnik na baterie

Aplikacja mobilna

Spowoduje to przejście do panelu urządzenia, w którym 
można zmienić ustawienia i uzyskać dostęp do różnych 
funkcji.
Otrzymasz powiadomienia, gdy ktoś naciśnie przycisk z 
przodu dzwonka.

SD

Back Bell 1 Class

Wejdź na stronę ustawień 
„Podstawowe funkcje” i kliknij 
„Odblokuj baterię”, aby 
odblokować ją automatycznie. Po 
zakończeniu pracy silnika można 
wyjąć pojemnik na baterie.
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Zdalne budzenie
Dzwonek będzie w trybie uśpienia, aby oszczędzać 
energię, możesz mieć podgląd w aplikacji i mieć zdalne 
budzenie do monitorowania po 3-4 sekundach.

Wiadomość
Możesz nagrać wiadomość o długości 30 sekund, aby 
zagrać, gdy ktoś przyjdzie odwiedzić, ale odmówi 
odpowiedzi.

Udostępnione urządzenia
Możesz udostępnić dostęp do dodatkowych użytkown-
ików po prostu wprowadzając ich numer telefonu 
komórkowego lub adres e-mail.

Alarm niskiego poziomu baterii
Możesz ustawić próg alarmu niskiego poziomu 
naładowania baterii w aplikacji telefonu. Próg jest 
ustawiony na minimum 10% i maksymalnie 50%. Gdy moc 
baterii dzwonka jest niższa niż ustawiony próg, aplikacja 
otrzyma alert.

Blokada baterii
Po podłączeniu akumulatora zostanie natychmiast 
zablokowany. Użytkownik musi odblokować pole baterii 
w ustawieniach aplikacji.
Jest ważny przez 30 sekund.

Ustawienia ruchu
Wybierz Ustawienia ruchu, aby włączyć i dostosować 
czułość wykrywania ruchu. Alarmy ruchu to 
powiadomienia, które otrzymujesz po wykryciu ruchu.

Zdarzenie wideo
Gdy gość zadzwoni, zostanie wykryty dzwonek lub ruch, 
dzwonek zarejestruje 20-sekundowy film i można odt-
warzać za pośrednictwem aplikacji.

Odpowiadający przy Twoich drzwiach

Możesz nacisnąć zaakceptować          , aby odebrać 

dzwonek do drzwi i rozmawiać dwukierunkowo

Decline 

2019-01-18    09:47:21

Bell 1 Class

Waiting to answer the doorbell
Accept

Po skonfigurowaniu dzwonka do drzwi Gdy wielu 

użytkowników jest połączonych z dzwonkiem do drzwi, 
wszyscy użytkownicy będą powiadamiani o każdej 
aktywności za pomocą powiadomień push i będą mogli 
odbierać zdarzenia na żywo.

Kiedy ktoś jest przy twoich drzwiach, 
Naciśnij “         “ aby rozmawiać z gośćmi i słyszeć, co mają 
do powiedzenia.

Zdjęcia:
Snap Shot na stronie monitorowania.



15 16

Często Zadawane Pytania

P: W procesie sieciowym pasek postępu nie zawsze jest w 100%,

dodać błąd?

Odp .: Ten aparat obsługuje tylko router wifi 2,4 GHz, upewnij 

się, że używasz routera 2,4 GHz. Potwierdź ponownie hasło wifi.

P: Dlaczego urządzenie nie identyfikuje karty SD?

Odp .: Zaleca się podłączenie karty SD po odcięciu zasilania. 

Sprawdź, czy karta SD jest normalnie dostępna, a format to 

FAT32. A karty TF nie można zidentyfikować, gdy środowisko 

internetowe nie jest dobre.

P: Dlaczego nie mogę uzyskać powiadomień za pomocą aplikacji 

na telefon komórkowy?

Odp .: Proszę potwierdzić, że aplikacja została uruchomiona na 

telefonie, a odpowiednia funkcja przypomnienia została 

otwarta; Zostało otwarte powiadomienie o wiadomości i 

potwierdzenie autoryzacji w systemie telefonu komórkowego.

P: Jaka jest jakość dzwonka do drzwi wideo? 

Odp .: Jakość wideo to 1080p HD.

P: Co się stanie, gdy dzwonek wideo wykryje ruch?

Odp .: Dzwonek wideo może wykrywać ruch do 2/3/4 metrów w celu 

uzyskania wysokiej / średniej / niskiej częstotliwości. Po wykryciu 

ruchu natychmiast otrzymasz powiadomienie wypychane na smart-

fonie, tablecie i komputerze, informując o aktywności na Twojej 

nieruchomości.

P: Czy dzwonek wideo może przechwytywać wyraźny materiał wideo 

nawet w nocy? Odp .: Tak, dzwonek posiada szereg diod LED IR, 

które oświetlają pole widzenia kamery, gdy w urządzeniu wykryty 

jest brak światła.

P: Jak długo może zabraknąć dzwonka do drzwi wideo z 

wewnętrznej baterii? Odp .: Podczas normalnego użytkowania 

dzwonki do drzwi mogą działać przez 3–6 miesięcy między ładowa-

niami baterii, w zależności od użytkowania i środowiska pracy. Czas 

gotowości może wynosić 10 miesięcy.

P: Jak długo trwa ładowanie baterii?

Odp .: Po podłączeniu do ładowarki 1 A, w 

pełni naładuje się w ciągu około 5 godzin.

P: Czy otrzymam powiadomienie, gdy bateria 

w moim dzwonku jest niska?

O: Tak. Aplikacja zawiera ostrzeżenie o niskim 

poziomie naładowania baterii, a także 

wskaźnik poziomu naładowania baterii, który 

można sprawdzić w dowolnym momencie.

P: Co się stanie, jeśli moje osobiste połącze-

nie Wi-Fi ulegnie awarii?

Odp .: W przypadku utraty 

bezprzewodowego połączenia z Internetem 

dzwonek nie będzie mógł przesyłać danych 

audio i wideo do smartfonów i tabletów.
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