
Skladba řešení:

• displej

• kamera

• montážní deska

• šrouby

• kabel USB

Videozvonek a elektronické dveřní kukátko 
s přístupem prostřednictvím smartphonu.

Možnost vzdálených audiovizuálních hovorů 
a nahrávání audia a videa na cloud.

Videozvonek W02 je elektronické dveřní kukátko vhodné především pro vstupní dveře 

rodinných domů a chat. Kukátko nabízí široký pozorovací úhel a je rovněž vybaveno 

funkcí nočního vidění a inteligentní detekce pohybu. Umožňuje pohodlně sledovat, kdo je 

za dveřmi, buď na místě, prostřednictvím 2,8“ displeje, a nebo vzdáleně, prostřednictvím 

aplikace ve smartphonu. Výrazně tak zvýší bezpečnost každé domácnosti i rekreačního 

objektu.

Videozvonek velice jednoduše nahradí stávající kukátko – je vhodný pro všechny běžné 

dveře o tloušťce 32-104 mm a s otvorem pro kukátko 14-35 mm. Má nezávislé napájení 

a aplikaci s uživatelsky přívětivým prostředím, která je zcela zdarma. Během pouhých pár 

minut tak můžete nahradit klasické kukátko elektronickým a ihned jej začít používat.

Videozvonek W02

Detailní popis řešení:

• Jednotka displeje:  79 × 110 × 20 mm

• Kamera:   60 × 60 × 12,5 mm

• Senzor:   1.0 Mega Pixel CMOS

• Rozlišení LCD:  720 P (1280 × 720)

• Napájení:   4 300 mAH lithiová baterie

• Obrazovka LCD:    2,8” TFT LCD (320 × 240)

• mobilní aplikace: Google Play nebo Apple Store (bezplatné stažení)

Technické parametry systému:
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A) Požadavky na montáž:
• Při montáži postupujte vždy přesně podle přiloženého návodu. Před montáží se 

ujistěte, že dveře splňují požadované parametry (tloušťka 32-104 mm, otvor pro 
kukátko 14-35 mm).

• Pokud vaše dveře již mají běžné kukátko, je třeba jej vymontovat-odšroubovat 
a odejmout. Naopak, jestliže ve dveřích není otvor pro kukátko, vyvrtejte kruhový 
otvor o průměru 14 mm). 

• Při protahování kabelu vedoucího od kamery k displeji postupujte opatrně.
• Dokončete instalaci a všechny komponenty upevněte dle návodu.
• Stáhněte a nainstalujte aplikaci. Pro spárování aplikace s videozvonkem postupujte 

podle přiloženého návodu.

Kamera Dveře Šroub Kabel FPC Displej

Montážní deska


