
Digitální kukátko 7745 
Digitální dveřní kukátko 
Obsah balení: jednotka displeje, kamera, montážní deska, šrouby, kabel USB 
 
Výrobce si vyhrazuje právo na vylepšování produktu bez upozornění uživatelům, a to včetně úpravy vzhledu, funkce, parametrů, způsobu 
používání atd. 
Výrobce negarantuje správnou funkci výrobku při nestandardním používání. 
Parametry elektronických výrobků se mohou měnit v závislosti na okolním prostředí. Výrobek smí být používán pouze v prostředí, pro které je 
certifikován. 

 
Varování 
Neumisťujte tento výrobek na nerovné nebo nestabilní předměty. Hrozí nebezpečí pádu. 
Netlačte na LCD displej velkou silou. Hrozí poškození obrazovky a panelu. 
Nemačkejte čočku kamery nebo vystupující černý detektor pohybu. Hrozí nebezpečí poškození hardwaru. 
Nevystavujte tento výrobek vysokým teplotám, vysoké vlhkosti nebo nepříznivému prostředí jako mlze. Nevystavujte 
jej dešti. Výrobek nemusí v těchto podmínkách správně fungovat. 
Pokud chcete pořídit foto nebo video, vložte paměťovou kartu TF (až do 32 GB). 
Při montáži displeje postupujte opatrně a ujistěte se, že netaháte za kabel FPC. Hrozí nebezpečí zlomení kabelu a 
jednotka nebude správně fungovat. Na toto poškození se nevztahuje záruka. 
 
Montážní návod 
Vhodné pro dveře o tloušťce 32-104 mm, s otvorem pro kukátko 14-35 mm. 
Před montáží zkontrolujte, zda vaše dveře splňují tyto parametry. Následně vyberte šroub vhodný pro vaši tloušťku 
dveří: 

• pro dveře tloušťky 32-54 mm použijte 25mm šroub 

• pro dveře tloušťky 54-79 mm použijte 50mm šroub 

• pro dveře tloušťky 79-104 mm použijte 75mm šroub 

 
1. Vyjměte ze dveří stávají kukátko. (Pokud ve dveřích není otvor pro kukátko, vyvrtejte kruhový otvor o 

průměru 14 mm.) Vyberte šroub odpovídající délky a zašroubujte ho do otvoru v kameře. 

2. Odstraňte ze zadní strany kamery nálepku a opatrně jej protáhněte ovorem ve dveřích z vnější strany 

dovnitř. Nasaďte kameru na dveře s tlačítkem zvonku dolů. 

3. Odstraňte ze zadní strany montážní desky nálepku, protáhněte kabel FPC prostředním otvorem montážní 

desky a do horního a spodního otvoru montážní desky zasuňte šroub. Posuňte montážní desku doleva, 

přilepte ji ke dveřím a upevněte ji zašroubováním šroubů. 

4. Připojte kabel FPC k jednotce displeje. Přebytečnou délku kabelu opatrně poskládejte a umístěte ji do 

prohlubně na zadní straně jednotky displeje. Nakonec nasaďte displej na montážní desku (odzhora dolů). 
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Popis videozvonku 

 

 

Vypínač inteligentní detekce: posuňte doleva pro zahájení inteligentní detekce pohybu, doprava pro vypnutí funkce. 
Při vypnuté funkci inteligentní detekce má zařízení nejnižší spotřebu a nejdelší dobu stand-by. 
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Funkce softwaru 
Nabíjení přes USB: když je ikona baterie prázdná a červená, připojte micro USB kabel pro nabití. Když indikátor 
nabíjení svítí zeleně, nabíjení je dokončeno. Plné nabití trvá cca 3,5 hodiny. 
Foto/video: Pro manuální pořízení fotografie krátce stiskněte tlačítko Foto/video. Pro zahájení nahrávání videa 
tlačítko dlouze podržte. Pro zastavení nahrávání tlačítko znovu stiskněte. 
 

 
Ikona Foto: Pro prohlížení fotografií a videí stiskněte „Foto“. Stiskněte a podržte tlačítko menu pro vymazání 
fotografií a videí. 
Ikona Hlasitost zvonění: Vyberte nízkou/střední/vysokou hlasitost vyzvánění. 
Ikona Nastavení systému: Vyberte pro nastavení času, jazyka atd.: 
 
Datum/Čas: Nastavte aktuální datum a čas. Stiskněte Menu a nastavte šipkami doleva/doprava. 
Automatické vypnutí: Můžete nastavit automatické vypnutí po 10/15/20 sekundách nebo tuto funkci deaktivovat a 
vypínat zařízení manuálně. Zařízení je přednastaveno na vypnutí po 10 sekundách. 
Nastavení jazyka: Vyberte jazyk z nabídky. 
Frekvence světelného zdroje: Můžete vybrat mezi frekvencí 50 Hz a 60 Hz, abyste zabránili interferencí s okolními 
světelnými zdroji. 
Nastavení vyzvánění: Můžete si vybrat ze tří tónů vyzvánění. 
Režim záznamu: Můžete nastavit automatický záznam fotografie nebo videa při stisknutí tlačítka zvonku a nebo při 
inteligentní detekci pohybu. 
Množství fotografií: Můžete vybrat počet snímků (1/2/3). Dostupné pouze s vloženou SD kartou. 
Délka záznamu: Nastavte délku záznamu při stisknutí tlačítka zvonku nebo inteligentní detekci pohybu na 10/15/20 
sekund. Přednastaveno je 10 sekund. 
Tovární nastavení: Smaže uživatelská nastavení a vrátí zařízení do továního nastavení. 
Formátování: Zformátuje TF kartu pro kompletní smazání fotografií a videí. 
Tapeta plochy: Vyberte obrázek na plochu. 
Zapnutí/vypnutí LCD: Při inteligentní detekci je možno nastavit automatické zapnutí displeje. 

 
 
1 – režim nahrávání (ikona fotoaparátu – foto, ikona kamery – video) 
2 – množství fotografií – podporuje až 99999 uložených fotografií (kapacita dle vložené paměťové karty) 
3 – zbývající čas nahrávání 
4 – systémový čas a datum 
5 – ikona vložené TF karty (přeškrtnutá ikona značí nevloženou nebo nerozpoznanou kartu) 
6 – indikátor stavu baterie 
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Popis produktu 
Jednotka displeje: 129,5x80x15 mm 
Kamera: 60x60x12,5 mm 
Senzor: 2.0 Mega Pixel CMOS 
Rozlišení LCD: FHD (1920x1080) 
Napájení: 2000mAH lithiová baterie 
Obrazovka LCD: 4,5” IPS širokoúhlá LCD (854x480) 
Vnitřní paměť zařízení: pro uložení cca 60 fotografií 
Paměťová karta: Micro SD (TF) až 32 GB (1 GB paměti postačuje pro cca 6500 fotografií, 4 minuty videa; automatický 
přepis) 
 
 


