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Obsah balení
Po otevření balení prosím zkontrolujte, zda je zařízení a jeho 
příslušenství kompletní a nepoškozené. 

Domovní zvonek *1 Držák *1 Instalační podložka *1

Základna *1

USB kabel *1 Sada šroubů *1

Uživatelská příručka *1 

Kolík do otvoru pro 
demontáž  *1
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AC pluginy （Volitelné）……

Instrukce

Naskenujte níže uvedený QR kód anebo vyhledejte „360 
Camera“ v obchodu s aplikacemi ke stažení. 

Způsob instalace 1: Použití 3M pásky (doporučeno)
① Z montážní základny odstraňte červený voskovaný papír a 
poté přilepte základnu na stěnu s hladkým povrchem (např. 
sklo, kachlička, stěna ošetřená latexovou barvou apod.)
② Připevněte domovní zvonek na montážní základnu směrem 
odshora dolů. 
Poznámka: Lepidlo 3M dosáhne úplného vytvrzení po 24 hod.

1) Stáhněte a instalujte aplikaci

2) Připojte signální základnovou stanici 

① Otevřete aplikaci a klikěte na „Establish Account“ („Založit 
účet“); pokud již máte u společnosti 360 účet založený, 
klikěte prosím přímo na „Login“ („Přihlášení“). 

④ Stiskněte a podržte tlačítko domovního zvonku po dobu 
nejméně 5 sekund, dokud neuslyšíte hlášení „Welcome to 
360 Smart Doorbell” („Vítejte u 360 Smart domovního 
zvonku”) (viz obrázek výše). 

⑤ Po úspěšném přidání signální základnové stanice můžete 
začít uspokojovat vaši zvědavost! 

Výstraha: Vyřešte prosím problémy, uvedené níže, protože mohou 
způsobit selhání síťového připojení signální základnové stanice. 
• Spárujte prosím zařízení v tichém prostředí. 
• Zkontrolujte, zda je Wi-Fi vysílač zapnutý, a pokud je, může se stát, že 
se signální základnová stanice nebude moci k síti připojit. 
• Zkontrolujte prosím, že se signální základnová stanice připojí na Wi-Fi 
frekvenci 2,4 GHz. 
• Signální základnová stanice nepodporuje WPA/WPA2 Wi-Fi. Zvolte si 
prosím jinou Wi-Fi, než je tato. 
• Doporučena je Wi-Fi bez přemostění. 
• Instalujte signální základnovou stanici v blízkosti dveří. 

3) Pokyny k instalaci domovního zvonku 

Surface 

M
ount

Doorbell 

② Po přihlášení klikěte na "+" (Obrázek 1) v pravém horním rohu.
③ Zapojte signální základnovou stanici. Pro spárování zařízení stiskněte 
a podržte tlačítko „SET“ („NASTAVENÍ“) (Obrázek 2). Přidejte signální 
základnovou stanici tak, jak je uvedeno. 

Poznámka: Instalujte domovní zvonek, signální základnovou 
stanici a router co nejblíže u sebe, jak to bude možné 
(ochrana proti výpadku připojení v důsledku velké 
vzdálenosti). 

Poznámka: 
① Instalujte domovní zvonek, signální základnovou stanici a router co 
nejblíže u sebe, jak to bude možné (ochrana proti výpadku připojení v 
důsledku velké vzdálenosti). 
② Instalujte domovní zvonek ve výšce 1,2-1,5 m od země (k tomuto účelu 
můžete použít měřidlo pod uživatelskou příručkou). 
③ Instalujte domovní zvonek na nekovový povrch (ochrana proti rušení 
signálu). Doporučujeme instalaci na stěnu vedle vašich dveří. 

Obr. 1 Obr. 2
①

②
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Please press on-off key 5 seconds at least.
Until you hear a Ding-dong sound.

If you cannot hear the Ding-dong sound, 
please repeat and try again.

If so, you may use it now.

Multilingual manual QR code

� R  210-128660

Dovozce/Importer:
ROBOT WORLD s.r.o.
Běloveská 944
547 01 Náchod
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360 Door Bell D809
Návod k obsluze
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Charakteristiky: 
•Rozpoznání identity návštěvníka: Uložte identity návštěvníka do vaší 
aplikace s tím, že váš 360 domovní zvonek bude umět návštěvníka 
rozeznat. 
•Poplach v případě abnormalit: Pokud se bude někdo zdržovat u 
vašich dveří, bude na vaši aplikaci vyslán poplach. 
•Video hovor s návštěvníkem: Jakmile někdo zazvoní na váš domovní 
zvonek, zahájí se video hovor. 
•Extrémně dlouhá doba provozu: Kapacita baterie 5000 mAh 
zajišťuje dlouhodobé použití a nevyžaduje časté nabíjení. 
•Extrémně široký úhel záběru: Širokoúhlé čočky umožňují široký 
úhel záběru na výšku i na šířku, s výrazným omezení mrtvého úhlu. 
•Extrémně vysoké rozlišení nočního vidění: Integrované infračervené 
světlo vám umožní pozorovat, co se děje přede dveřmi, i za velmi 
tmavých světelných podmínek. 
•Poplach při demontáži: Pokud dojde k odstranění domovního 
zvonku anebo bude zvonek agresivně poškozen, spustí se poplach. 
Poplach se také spustí ve vaší aplikaci. 

Popis výrobku:
1) Vysoké rozlišení, kvalitní obraz a podporuje HDR. Automatické 
nastavení obrazu se přizpůsobí okolnímu prostředí tak, aby obraz 
nebyl při protisvětle příliš tmavý. 
2) Za tmavých světelných podmínek se domovní zvonek 
automaticky přepne do režimu nočního vidění; v takovém případě 
bude obraz černobílý a s dosahem do vzdálenosti 3 m. 
3) Zapnutí optického filtru uvnitř domovního zvonku bude 
doprovázeno slabým zvukem „kliknutí“, když se bude zapínat a 
vypínat noční vidění, což je normální. 

Často kladené dotazy
1) Co znamenají jednotlivé režimy světelného 
indikátoru? 

Světlo indikátoru zvonění dveří

Indikátor stavu domovního zvonku 

Světlo indikátoru stavu základní stanice

Scénář

Někdo se přibližuje ke dveřím 

Režim indikátoru 

Pulzující modré kruhové světlo

Scénář

Nabíjení  

Plně nabito  

Slabá baterie  

Zkušební 
spojení

Režim indikátoru 

Červená

Zelená

Zářivá červená

Pokud se přeruší spojení mezi vnitřní jednotkou a signální 
základnovou stanicí, začne blikat zelené světlo; indikátor zhasne, 
jakmile se vnitřní jednotka a signální základnová stanice řádně spojí.

Scénář

 

 

Čekání na 
síťové připojení 

Režim indikátoru 

Zářivá zelená

Zářivá zelená

Červená

Modrá

Metoda 2: Šrouby
① Nalepte nálepku se značkami na zeď.
② Vyvrtejte díry a zasuňte hmoždinky dle značek 
vyznačených na nálepce.
③ Připevněte držák a zašroubujte šrouby.
④ Nasaďte zvonek směrem shora dolů na držák.

Pokyny k instalaci: 
Velká vzdálenost mezi signální základnovou stanicí a domovním 
zvonkem může vést k odpojení a indikátor domovního zvonku začne 
zeleně blikat. 
Správná vzdálenost mezi signální základnovou stanicí a domovním 
zvonkem zajistí dobré spojení a indikátor domovního zvonku zhasne. 
Instalujte prosím signální základnovou stanici ve vhodné vzdálenosti od 
domovního zvonku. 

Vložte kolík, určený pro demontáž, do otvoru pro demontáž v 
horní straně domovního zvonku a odstraňte dveřní zvonek 
směrem zespodu nahoru. 

4) Pokyny k demontáži domovního zvonku 
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Offline

Aktualizace 

Online

360 Domovní videozvonek se při provozu zahřívá, jde o 
normální jev (vhodné rozmezí teplot: od -5 do 45°C).

• NEINSTALUJTE domovní zvonek na kovové dveře, jelikož by 
mohlo dojít k zablokování příjmu Wi-Fi signálu u domovního 
zvonku. 
• Instalujte prosím domovní zvonek na výšku (a ne na šířku), 
jinak může dojít ke zkreslení videozáznamu. 
• Pokud domovní zvonek odejmete za účelem nabíjení, dojde 
k aktivaci poplachu oznamujícího demontáž. Vypněte prosím 
tento poplach v aplikaci předem. 

2) Je normální, že se venkovní domovní zvonek zahřívá? 

3) Co bych měl/a znát při používání tohto produktu? 

Důležité upozornění
1) Ochrana soukromí
Abyste ochránili vaše soukromí, prosím zabezpečte, aby se 
na váš výrobek nepřipojil nikdo bez vašeho povolení. 
Společnost 360 se vždy snaží chránit informace o vás a vaší 
rodině na základě velmi přísných pravidel. 

Poznámka: Malá část elektronických součástí pro zvláštní účely je v 
tabulce označena písmenem „X“ (jako jsou vysokonapěťové rezistory, 
keramické rezistory, diody). Množství olova v nich může překročit 
hodnotu 0,1% s ohledem na vysoký výkon. Jelikož je jádro šroubů a 
datového kabelu vyrobeno z vysoce kvalitní slitiny, může hodnota olova 
také překročit hodnotu 0,1%. Všechny uvedené položky dodržují 
podmínky výjimky ze směrnice EU, RoHS, a v současné době není 
možné použít jiné technologie nebo součásti. 

2) Popis nebezpečných materiálů

Toxické a škodlivé 
látky a prvky

Olovo（Pb）

Rtuť（Hg）

Kadmium（Cd）

Šestimocný chrom (Cr(VI))

Polybromované 
bifenyly (PBB)
Polybromované 
difenylethery (PBDE)

○: Všechny součásti obsahují nebezpečné látky pod stanovenou 
hranicí SJ/T11363-2006.
╳: Nejméně jedna součást obsahuje nebezpečné látky nad 
stanovenou hranici SJ/T11363-2006

Doba ochrany prostředí (EPP): PCB (základní deska) 10 let, napájecí kabel 10 let, 
baterie 5 let. Zkratka „EPP“ znamená bezpečnou dobu, po kterou nedojde k 
úniku nebezpečných látek v případě, že budou používány podle pokynů.

Plastový obal

Příslušenství

PCB USB kable Čočka
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