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Vnitřní zvonek k domovnímu videotelefonu
FT-SM01DD

Uživatelský návod 

Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod!

- 1 -



FT-SM01  DD      Vnitřní zvonek k domovnímu video telefonu                                                      Uživatelský návod   

Upozornění

 Před uvedením zařízení do provozu si nejprve přečtěte tento návod.
 Dodržujte předepsané provozní podmínky. 
 Zařízení není určeno pro provoz ve venkovním prostředí. Chraňte zařízení před deštěm a vlhkostí.
 Zabraňte vniknutí vody nebo cizího předmětu do zařízení.
 Chraňte zařízení před nárazy. 
 Chraňte kameru před nízkými nebo vysokými teplotami. 
 K napájení přístroje používejte pouze specifikovaný napájecí zdroj. Při použití nesprávného napájecího 

zdroje hrozí nebezpečí úrazu, požáru a zničení jednotky. Pokud si nejste napájením přístroje jisti, 
kontaktujte svého prodejce.

 Zařízení sami nerozebírejte. Pokud je zařízení porouchané, kontaktujte svého prodejce nebo 
autorizovaný servis. 

 Chraňte zařízení před účinky bouřky nebo blesku použitím odpovídající přepěťové ochrany.

Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením 
(platné v Evropské unii a dalších evropských státech 
uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho 
životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do 
sběrného místa, určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením těchto pokynů zabráníte
negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným 
nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklování materiálů, z nichž je vyroben, pomůže zachovat 
přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány 
státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.

 Symbol panáčka s košem znamená, že použitý obal máte hodit do příslušné nádoby na tříděný 
odpad.

Tímto Foutec Digital Technology prohlašuje, že typ rádiového zařízení FT-SM01DD je v souladu se směrnicí 
2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě naleznete zde: 
ftp://78.102.14.99/FTP/Foutec/Domovni%20videotelefony/FT-SM01DD/02_Certifikaty/
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Popis zařízení

Pohled zezadu Pohled z boku

„AC Plug“: Zástrčka pro připojení k elektrické síti AC 230V / 50Hz
„Speaker“: Reproduktor. 
„Volume“: Tlačítko hlasitosti. 
„Backward“: Tlačítko „Backward“ (dozadu).
„Forward“: Tlačítko „Forward“ (dopředu).

Uvedení do provozu
Instalace
 Připojte zvonek k elektrické zásuvce AC 230V / 50Hz.
Pozn.: 
Zvolte zásuvku v takovém místě, kde je zvonek dobře slyšet, a kde je zajištěn spolehlivý dosah 
bezdrátového signálu od domovního videotelefonu. 

Spárování vnitřního zvonku s venkovním video telefonem
Upozornění: 

Aby bylo možné zvonek s domovním video telefonem spárovat, je nutné aby byl
videotelefon plně nabitý, a aby bylo nakonfigurováno WiFi připojení (viz návod k
domovnímu video telefonu). 
 Přidržte 5 s stisknuté tlačítko „Volume“ na vnitřním zvonku (tj. přijímači), dokud

se neozve „Dong“ a kontrolka na zvonku nezačne blikat. Zvonek nyní vstoupil
do režimu párování. V režimu párování zvonek setrvá 8s, pak se automaticky
přepne do normálního režimu. 


Když je zvonek v režimu párování, stiskněte tlačítko zvonku na venkovním

videotelefonu (tj. vysílači). Ozve se zazvonění „Ding-Dong“ a kontrolka na
zvonku zabliká. 
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 Stiskněte znovu tlačítko zvonku na video telefonu, k potvrzení vyzváněcí melodie. Nyní je párování 
ukončeno. 

Pozn.: 
 Stejným způsobem můžete s vnitřním zvonkem spárovat další venkovní video telefony. 

Nastavení vyzváněcí melodie
Pomocí tlačítek „Backward“ / „Forward“ nastavte požadovanou vyzváněcí melodii. Při každém stisku tlačítka 
se ozve zvolená melodie. Je k dispozici 55 různých melodií. 

Nastavení hlasitosti zvonku
Je k dispozici 5 úrovní hlasitosti. Zvolte požadovanou úroveň hlasitosti pomocí tlačítka „Volume“. Při každém 
stisku tlačítka se ozve zazvonění se zvolenou hlasitostí. Když je zvolena nejvyšší hlasitost, a stisknete 
„Volume“, zvolí se zase nejnižší hlasitost atd…

Vymazání provedených nastavení
K nastavení zvonku zpět na tovární nastavení stiskněte na 5s tlačítko „Forward“, dokud se neozve zazvonění
„Dong“ a kontrolka nezabliká. Nyní je zrušeno provedené nastavení melodie, hlasitosti a spárované domovní
videotelefony (resp. vysílače). 

Řešení problémů
Níže jsou uvedeny možné příčiny toho, když vnitřní zvonek při stisku tlačítka na domovním videotelefonu 
nezvoní:
 Baterie v domovním videotelefonu jsou vybité. Baterie dobijte nebo je vyměňte za nabité. 
 Baterie jsou vloženy do video telefonu s opačnou polaritou. Vložte baterie do video telefonu se správnou 

polaritou. 
 Ujistěte se, že vnitřní zvonek je připojen k funkční elektrické zásuvce AC 230V / 50Hz. 
 Zkontrolujte, zda videotelefon nebo zvonek nejsou umístěny v blízkosti elektrických zařízení, které by 

mohli způsobovat rušení. 
 Mezi videotelefonem a vnitřním zvonkem jsou překážky, které brání spolehlivému příjmu bezdrátového 

signálu od  videotelefonu. Zkuste přemístit vnitřní zvonek tak, aby byl zajištěn kvalitní příjem 
bezdrátového signálu. 

Technická specifikace 
Napájení: AC 230V / 50Hz
Bezdrátový dosah: až 30m v budově, až 300m při přímé viditelnosti
Hlasitost: nastavitelná v 5 úrovních (0-110dB)
Vyzváněcí melodie: nastavitelná, k dispozici až 55 melodií
Rozměry: 82 x 82 x 55 mm
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