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Wizjer iSmartEye to nowoczesny sprzęt dedykowany dedykowany do użytku domowego. 
Produkt łączy cechy wizjera do drzwi, dzwonka, zdjęć i nagrywania filmów wideo, łączności GSM / GPRS w jedno 
urządzenie.  
Ten nowoczesny produkt jest wyjątkowo wygodny w użyciu, a także zapewnia bardzo prosty montaż. Jego cechy 
eliminują podstawową wadę tradycyjnego dzwonka - "słyszymy głos, nie widząc człowieka" - teraz możliwy jest 
również podgląd tego, co znajduje się z drugiej strony drzwi. Także w sytuacji, gdy nie jesteśmy obecni. 
Niezależnie od wieku (dorośli, dzieci, osoby starsze) w bardzo prosty sposób obsługując urządzenie identyfikujemy 
gości na zewnątrz naszego mieszkania, zapewniając przy tym wysoki poziom bezpieczeństwa. Automatyczna 
realizacja zdjęć bądź nagrań wideo i zapis ich na karcie pamięci, pozwalają również na sprawdzenie, kto nas 
odwiedził podczas naszej nieobecności w domu. Łączność GSM / GPRS zapewnia również nie tylko podgląd, ale 
również komunikację w trybie rzeczywistym, gdy jesteśmy nieobecni w domu. 
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Wprowadzenie 
Inteligentny wizjer do drzwi z komunikacją GSM / GPRS – iSmartEye i10+ - dziękujemy za wybór naszego produktu.  
Jest to złożone urządzenie oferujące wiele funkcji, więc przed rozpoczęciem użytkowania proszę dokładnie przeczytać 
niniejszy podręcznik, aby w pełni zrozumieć zasady jego użytkowania, a także poznać wszystkie funkcje.  
Niniejszy produkt oferuje m.in. dzwonki, realizację zdjęć i nagrań video, dwukierunkową komunikację, także w trybie 
telefonii GSM, by zapewnić kompleksowo bezpieczeństwo w Twoim domu. 
Producent oraz Importer zastrzegają sobie prawo do zmian niniejszej instrukcji obsługi bez uprzedniego zawiadomienia. 
Instrukcja obsługi uwzględnia podstawowe funkcje urządzenia i oprogramowania. 
Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać poniższe uwagi, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe działanie 
naszego produktu. 

Ostrzeżenia i Uwagi 

1. Uwagi   

• Nie należy umieszczać urządzenia na nierównej lub niestabilnej powierzchni / płaszczyźnie w celu zapobieganiu awarii 
lub uszkodzenia w wyniku upadku. 

• Nie należy używać zamienników baterii. Tylko załączona bateria może być używana z tym urządzeniem; stosowanie 
innych baterii może prowadzić do wycieku, przegrzania, rozerwania i pożaru akumulatora. 

• Nie należy rzucać, uderzać, wstrząsać lub wykonywać gwałtownych ruchów urządzeniem, celem zapobiegania awarii. 

• Nie umieszczaj urządzenia, baterii, ładowarki w pobliżu źródła ognia, źródła ciepła, w kuchence mikrofalowej lub  
w urządzeniach wysokociśnieniowych, w przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia urządzenia. 

• Nie należy używać tego produktu w miejscach z materiałami, cieczami i gazami palnym i wybuchowymi - może wystąpić 
ryzyko zapłonu / wybuchu. 

• Nie należy umieszczać tego produktu w miejscu o wysokiej temperaturze, wysokiej wilgotności lub dużym zapyleniu - 
praca w takim środowisku może spowodować uszkodzenie urządzenia. 

• Wyświetlane MENU na ekranie urządzenia może się różnić od opisanego w instrukcji. Spowodowane to może być 
zmianą dostępności poszczególnych funkcji w zależności od stanu urządzenia oraz zainstalowanego oprogramowania. 

• Wszystkie opisy w niniejszej instrukcji dotyczą pracy urządzenia z wybranym językiem angielskim. 

2. Uwagi przy użytkowaniu urządzenia 

• Chroń wyświetlacz LCD - wyświetlacza LCD nie należy naciskać, narażać na uderzenia - istnieje ryzyko uszkodzenia 
wyświetlacza, co może doprowadzić do wydostania się cieczy. Jeżeli ciecz z wyświetlacza dostanie się do oczu - 
natychmiast przemyj oczy zimną wodą i skontaktuj się z lekarzem. 

• Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia - istnieje ryzyko uszkodzenia układu elektronicznego - urządzenie zasilane 
jest baterią, która przy uszkodzeniu może rozgrzać się do wysokiej temperatury i rozszczelnić się - istnieje ryzyko 
poparzenia. 

• Do obsługi używaj wyłącznie rąk - nie naciskaj przycisków za pomocą ostrych narzędzi, długopisu / ołówka i innych 
przedmiotów o ostrych krawędziach - istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia. 

• Nie odkładaj ani nie przechowuj urządzenia w pobliżu drobnych elementów metalowych (takich jak śrubki, opiłki, etc.) 
- głośnik wbudowany w urządzenie ma właściwości magnetyczne i może przyciągnąć takie elementy, co może 
doprowadzić do obrażeń ciała użytkownika bądź uszkodzenia głośnika. 

• Nie należy kierować obiektywu urządzenia na silne źródła światła (takie jak np. słońce) - może to doprowadzić  
do uszkodzenia matrycy obrazowej urządzenia. 

• Nie należy naciskać elementów urządzenia z dużą siłą - może to uszkodzić urządzenie i spowodować obrażenia ciała. 
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3. Uwagi przy użytkowaniu ładowarki 

• Urządzenie można ładować z dowolnej ładowarki USB lub przez przewód danych USB podłączony  
do komputera. Końcówka ładowania – micro USB. 

• Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdź do jakiego napięcia przystosowana jest ładowarka, stosowanie innego 
napięcia może spowodować niż opisane na ładowarce może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, przegrzania, 
pożaru.  

• Zabronione jest doprowadzanie ładowarki do zwarcia - w takim przypadku może dojść do porażenia prądem 
elektrycznym, pożaru i / lub uszkodzenia urządzenia. 

• Zabronione jest używanie uszkodzonej ładowarki lub ładowarki z uszkodzonym przewodem elektrycznym - w takim 
przypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i / lub uszkodzenia urządzenia. 

• Zabronione jest użytkowanie ładowarki w środowisku wilgotnym bądź w kontakcie z wodą, takich jak łazienki,  
w takim przypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i / lub uszkodzenia urządzenia. 

• Nie używaj w pobliżu ładowarki naczyń z napojami bądź innymi płynami. 

• Jeśli jednak ładowarka miała kontakt z wodą lub innymi płynami, natychmiast należy odłączyć zasilanie, aby nie 
dopuścić do przegrzania, pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia ładowarki. 

• Nie dotykać ładowarki, przewodu elektrycznego oraz gniazdka sieciowego mokrymi rękoma - ryzyko porażenia prądem 
elektrycznym. 

• Nie umieszczaj przedmiotów na przewodzie elektrycznym, nie zasłaniaj ładowarki innymi przedmiotami - w takim 
przypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i / lub uszkodzenia urządzenia. 

• Wyjmując przewód elektryczny / ładowarkę z gniazdka trzymaj za wtyczkę / obudowę ładowarki. Zabrania się ciągnąć 
za przewód elektryczny. 

• Utrzymuj ładowarkę w czystości, zakurzona może również prowadzić do uszkodzeń. 

• Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji, wpierw należy wyjąć wtyczkę ładowarki z gniazdka sieciowego. 

4. Eksploatacja i konserwacja. 

• Urządzenie należy przechowywać i użytkować w warunkach suchych, bez narażania na wilgoć, opady atmosferyczne, 
kontakt z cieczami, etc.  

• Nie przechowuj i nie używaj urządzenia w miejscach narażonych na oddziaływanie wysokich temperatur  
(np. urządzenia kuchenne, miejsca nasłonecznione, etc.). Wysoka temperatura może skrócić żywotność urządzeń 
elektronicznych, doprowadzić do uszkodzeń baterii i spowodować deformację lub nadtopienia części / komponentów 
wykonanych z tworzyw sztucznych. 

• Jeżeli urządzenie jest mokre na skutek kontaktu z wodą (np. przez pomyłkę), urządzenie należy niezwłocznie wyłączyć, 
wyjąć z uchwytu, wyjąć baterię i suszyć przez 24 godziny przed ponownym uruchomieniem. 

• Nie przechowuj i nie używaj urządzenia w warunkach, w których występują niskie temperatury. W przypadku,  
gdy urządzenie było narażone na oddziaływanie niskich temperatur (np. w trakcie przenoszenia czy transportu), 
urządzenia nie należy uruchamiać, należy je odłożyć do uzyskania temperatury otoczenia. W przeciwnym wypadku 
może dojść do uszkodzenia obwodów elektrycznych na skutek kondensacji wilgoci. 

• Nie należy próbować demontowania urządzenia. Niewłaściwe obchodzenie się z urządzenie przez niewykwalifikowany 
personel może spowodować uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji.  

• Nie należy urządzeniem rzucać, wstrząsać, narażać na wibrację. Jest to produkt, elektroniczny, tego typu gwałtowne 
ruchy mogą doprowadzić do uszkodzenia układów elektronicznych wewnątrz urządzenia. 

• Do czyszczenia używaj czystej i suchej ściereczki. Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia obiektywu, lampy 
na podczerwień i czujnika światła. 

UWAGA: niewłaściwa obsługa urządzenia, niezgodnie z niniejszą instrukcją, może powodować utratę gwarancji !!! 
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Informacje o produkcie - Model: i10+ 

1. Charakterystyka i zastosowanie: 

• Modny wygląd – urządzenie zostało zaprojektowane z uwzględnieniem europejskich wymogów, łącząc  
w pełni nowoczesny design nadający się do domów i miejsc o różnych stylach dekoracyjnych. Wyśmienite połączenie 
nauki i technologii z niebanalnym wyglądem. 

• Wyjątkowo duży zasięg widzenia - ekran z bardzo szerokim kątem widzenia. 

• Kolorowy monitor LCD wysokiej rozdzielczości - 5 calowy ekran LCD zapewniający doskonałą klarowność obrazu. Dzieci 
lub osoby starsze, niezależnie od ich wzrostu i problemów ze wzrokiem, mogą wszystko obserwować jasno  
i wyraźnie. 

• Wysokiej rozdzielczości kamera cyfrowa - o rozdzielczości 2 Mpikseli z funkcją aparatu cyfrowego, daje czytelny obraz 
koncentrując się na jasnym i wyraźnym przekazywaniu obrazu. 

• Funkcja Night-Vision - w warunkach niedostatecznego oświetlenia zewnętrznego, urządzenie automatycznie włącza 
układ podczerwieni, umożliwiający użytkownikowi wewnątrz pomieszczenia obserwację obrazu na monitorze. 

• Użytkownicy mogą dowolnie wybierać sobie żądane dzwonki. 

• Wsparcie dla kard pamięci typu TF (do 32 GB). 

• Wsparcie funkcji GSM / GPRS – wymagana karta SIM 

• Używaj w dowolnym czasie - aktywne połączenie zostanie przyjęte do monitora wewnętrznego, niezależnie  
od realizowanej w danym momencie funkcji. 

• Bardzo proste i wygodne w instalacji - można bezpośrednio zastąpić wizjer optyczny lub dzwonek, zestaw 
przeznaczony do samodzielnego montażu, użytkownik może zamontować urządzenie bez specjalistycznych narzędzi, 
bez uszkodzenia drzwi. 

• Bardzo długi czas oczekiwania - wysoka pojemność akumulatorów litowych w połączeniu z inteligentną technologią 
oszczędzania energii, powoduje, że w pełni naładowane baterie zapewniają do 10 dni pracy w trybie czuwania. 

• Automatyczne nadpisywanie danych w pamięci - nie należy się martwić, brakiem możliwości nagrywania w czasie 
rzeczywistym, ze względu na brak miejsca na karcie pamięci. Opcjonalna karta TF 32 GB zapewnia ogromny zapas 
pamięci zarówno na zapisywanie zdjęć jak i materiałów wideo. 

• Przewód USB transmisja danych i ładowanie akumulatora - interfejs USB może być wykorzystywany do ładowania 
akumulatora, oraz przesyłania materiałów audio-wideo. 

• Uchwyt montażowy - używany łącznik monitora z kamerą zewnętrzną oraz jako wspornik roboczy i ochronny  
dla monitora.    

• Funkcja telefonu komórkowego – możliwość przyjmowania połączeń oraz wiadomości. 

  

2. Parametry pracy: 

L.p. Specyfikacja: Parametry techniczne: 

1 Źródło zasilania Akumulator litowy, (2100 mA) 

2 Kamera 2.000,000 pikseli, kamera wysokiej rozdzielczości  

3 Wyświetlacz LCD 5”  - rozdzielczość 

4 Format dźwięku Dzwonienie 

5 Pamięć zewnętrzna Opcjonalna karta pamięci typu TF (micro SD), wspierane 
pojemności do 32 GB 

6 Tryb zdjęć Tryb manualny i automatyczny 

7 Pobór prądu w trybie czuwania Mniej niż 1mA 

8 Czas pracy w trybie czuwania >200 godzin 

9 Czas ładowania 3 godziny 

10 Wymiary jednostki wewnętrznej 136 x 71 x 12 mm 

11 Wymiary jednostki zewnętrznej 61 x 61 x 15,5 mm 

12 Średnica otworu wizjera od 12 do 30 mm 

13 Grubość drzwi od 30 do 100 mm 

14 Temperatura pracy 0℃   ＋40℃ 
 

INTELIGENTNY DZWONEK 

Z FUNKCJĄ PODGLĄDU 
WIZJER DO DRZWI GSM / GPRS 
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Przyciski:  
A. Przyciski części wewnętrznej - monitora (5 przycisków) 

1. Przycisk ON / OFF – uruchamianie / wyłączanie urządzenia. 
2. Przycisk OK - włączanie i wyłączanie urządzenia oraz potwierdzenie czynności. 
3. Przyciski LEWO / PRAWO - wybór funkcji. 
4. Przycisk RESET - użyj przycisku, aby zresetować urządzenie (w przypadku problemów z oprogramowaniem 

urządzenia) – wymagany cienki przedmiot (np. szpilka) 
B. Przycisk części zewnętrznej - kamery 

Przycisk dzwonka - uruchomienie dzwonka oraz powiązanych funkcji. 
 

 

Opis produktu 

1. Jednostka wewnętrzna 

 
Urządzenie iSmartEye zostało wyposażone w dotykowy ekran, na którym wyświetlane jest menu graficzne funkcjonalnie 
zbliżone do tradycyjnego telefonu komórkowego.  
Dodatkowo urządzenie zostało wyposażone w cztery przyciski (zgodnie z opisem). 
 
Ikona „Aparat fotograficzny” - uruchamia tryb podglądu / rejestracji zdjęć / nagrań wideo. 
Ikona HOME / OUT - uruchamia jeden z dwóch trybów pracy – użytkownik w domu / użytkownik poza domem. 
Ikona „Koperta”  - uruchamia przeglądarkę zdjęć / nagrań wideo 
Ikona „Kwadrat:  - uruchamia menu urządzenia 
 
Na głównym ekranie wyświetlane są następujące informacje: 

• poziom sygnału GSM 

• bieżący czas 

• poziom naładowania baterii 
 
Dodatkowo wyświetlane mogą być następujące informacje (w zależności od ustawień) 

• tryb pracy (HOME / OUTDOOR) 

• bieżąca data 

• bieżący dzień tygodnia 

• bieżący czas (większa czcionka) 
  
 

 
 

Jednostka wewnętrzna, dzięki specjalnie 
zaprojektowanemu szybkozłączu, może być 
w każdej chwili zdemontowana z drzwi  
i użytkowana również poza uchwytem 
montażowym na drzwiach (bez podłączenia 
z kamerą) 
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2. Jednostka zewnętrzna 

 

 
 
Jednostka zewnętrzna – to zintegrowana w estetycznej obudowie jednostka montowana na zewnętrznej części drzwi. 
Wyposażona jest w: 

• Przycisk dzwonka 

• Kamerę  

• Mikrofon 

• Głośnik 

• Czujnik ruchu 
Dzięki wyposażeniu urządzenie zapewnia bezpieczeństwo użytkowania, a także może pełnić funkcję domofonu oraz 
rejestratora zdjęć / nagrań wideo. 
Dzięki czujnikowi ruchu urządzenie poinformuje mieszkańców o gościach / intruzach, także w przypadku, gdy nie zostanie 
użyty przycisk dzwonka. 
 
 

3. Karta SIM (opcjonalna) 

 
Celem uzyskania dostępu do wszystkich funkcji telekomunikacyjnych urządzenia, w jednostce wewnętrznej należy 
zainstalować kartę SIM. Dzięki temu użytkownik będzie mógł skorzystać z połączenia telefonicznego, funkcji SMS / MMS. 
Urządzenie współpracuje z kartami SIM obsługującymi standardy 850 / 1900 oraz 900/1800. 

 

Urządzenie współpracuje z kartami SIM  
o rozmiarze mini SIM. 
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Instalacja karty SIM  

• Wyłącz urządzenie. 

• Wsuń delikatnie kartę SIM w odpowiednie gniazdo. 
 
UWAGI: 

• W celu zabezpieczenia karty SIM przed uszkodzeniem – należy unikać dotykania jej styków, używania jej  

w pobliżu urządzeń emitujących pola magnetyczne i elektryczne.  

• Jeżeli urządzenie nie można odczytać danych z karty SIM, należy wyjąć kartę SIM z urządzenia (po jego 

wyłączeniu), sprawdzić stan karty, przeczyścić styki, a następnie ponownie zainstalować kartę SIM w urządzeniu. 

• Karta SIM to małe urządzenie - nie należy pozwalać dzieciom dostępu do karty SIM, aby zabezpieczyć dzieci 

przed omyłkowym połknięciem 

• Jeśli używasz karta SIM typu prepaid, upewnij się, że na karcie jest wystarczająca ilość środków, zwłaszcza, jeśli 

karta SIM będzie również używana do transmisji GPRS. 

• Karta SIM nie znajduje się w zestawie z urządzeniem. 

• Operatorzy usług GSM mogą wprowadzać ograniczenia funkcjonalności poszczególnych kart SIM. W przypadku 

problemów z uruchomieniem i konfiguracją karty SIM – skontaktuj się z operatorem usługi GSM. 

• W zależności od użytej karty SIM – niektóre funkcje urządzenia mogą być niedostępne) 

 

4. Karta pamięci micro SD (opcjonalna) 

Instalacja karty pamięci:  

• Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, a następnie zdejmij pokrywę tylną.  
• Zlokalizuj gniazdo karty micro SD.  
• Wsuń kartę micro SD aż do charakterystycznego kliknięcia.  

 
Aby wyjąć kartę micro SD, naciśnij ją, aby wysunąć ją z gniazda. 
 
UWAGA:  Urządzenie przystosowane jest do współpracy z kartą pamięci typu TF (micro SD), o pojemności do 32 GB 

5. Ładowanie baterii 

Po zainstalowaniu nowej baterii należy ją naładować w pełni, a następnie użytkować do całkowitego rozładowania baterii  
i wyłączenia urządzenia. Cykl należy powtórzyć trzykrotnie. 
Urządzenie iSmartEye do ładowania wykorzystuje gniazdo interfejsu USB, znajdujące się w prawym dolnym narożniku 
urządzenia. 
Po podłączeniu ładowarki ikona poziomu naładowania baterii wyświetlana na ekranie zacznie wskazywać proces ładowania. 
Gdy bateria zostanie naładowana - ikona wyświetlać będzie wszystkie elementy baterii. 
 
W przypadku, gdy bateria będzie rozładowana urządzenie wyśle komunikat SMS do użytkownika, a następnie się 
automatycznie wyłączy. 

6. Instalacja baterii w urządzeniu. 

W celu zainstalowania baterii w urządzeniu: 

• Otwórz pokrywę komory baterii. 

• Wsuń baterię do gniazda zgodnie z układem styków elektrycznych. 

• Zamknij pokrywę komory baterii. 
Urządzenie jest gotowe do pracy. 
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Podstawowe funkcje: 

1. Aparat fotograficzny / Kamera wideo 

 
Użytkownik na monitorze może sprawdzić bieżący status urządzenia, a także mieć podgląd na zewnątrz drzwi wejściowych. 
W zależności od ustawień - urządzenie może wykonać zdjęcie bądź zarejestrować nagranie wideo (wymagana jest karta 
pamięci). 
 
Wybierając tryb pracy aparatu fotograficznego / kamery wideo użytkownik ma do wyboru następujące funkcje / ustawienia: 
 
Ikona graficzna „klucz płaski” – ustawienia aparatu / kamery: 

• EV - Ekspozycja fotograficzna – dostępne wartości EV: 0 / +0,5 / + 1,0 / + 1,5 

• Switch Photo album / Video recorder / Video player / Camera – włącznik trybu: album zdjęć / nagrywania wideo / 
odtwarzania wideo / realizacji zdjęć  

• Scene mode – normal / night – tryb zdjęć – normalny / nocny 

• White balance – auto / daylight / tungsten / fluorescent / cloudy / incandescent – balans bieli – automatyczny / 
światło dzienne / światło żarowe / światło fluorescencyjne / pochmurny dzień  

• Effects – grayscale / sepia / sepia green / sepia blue / color invert – efekty – skala szarości / sepia / dominanta 
zieleni / dominanta błękitu / kolory odwrócone (negatyw) 

• Record limit – no limit / time 15 s / 30 s / 60 s / size 95 k / 195 k / 295 k – ograniczenie czasu nagrywania wideo – 
brak ograniczeń / czas nagrania 15 s / 30 s / 60 s / wielkość pliku 95 kB / 195 kB / 295 kB 

• Storage – phone / memory card – miejsce zapisu danych – pamięć urządzenia / karta pamięci 

• Video quality – fine / good / normal / for MMS – jakość nagrania wideo – wystarczająca / dobra / normalna / 
odpowiednia dla wiadomości MMS 

• Contrast – enhance / normal / reduce - kontrast - zwiększony / normalny / zmniejszony 

• Record audio – off / on – nagrywanie dźwięku – wyłączone / włączone 

• Anti-flicker – 50 / 60 Hz – ustawienie częstotliwości przeciw migotaniu obrazu– 50 / 60 Hz 

• Restore default – przywrócenie ustawień domyślnych 
 
Ikona graficzna „kamera wideo” – rozpoczęcie nagrania wideo (dostępne w zależności od ustawień) 
Ikona graficzna „aparat fotograficzny” – realizacja zdjęcia (dostępne w zależności od ustawień) 
 
 



  

Strona 10 z 20 rev. 1.0.1 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI: iSMARTEYE i10+   INTELIGENTNY DZWONEK Z FUNKCJĄ PODGLĄDU 
WIZJER DO DRZWI GSM / GPRS 

 

 

 

www.elmic.pl, elmic@elmic.pl  

a. Album – przeglądanie zdjęć 

Funkcja przeglądania zdjęć zapisanych w pamięci urządzenia (karta pamięci micro SD). 
 
Wybór ikony "Option" (Opcje) pozwala w kolejnych krokach na operacje na plikach zdjęciowych: 

• View (Widok) - podgląd wybranego zdjęcia 

• Send (Wyślij) - wysyłanie zdjęć do innych użytkowników jako wiadomość MMS 

• Rename (Zmień nazwę) - zmiana nazwy wybranego pliku 

• Delete (Usuń) - usuwanie wybranego zdjęcia 

• Delete All file (Usuń wszystkie pliki) - usuwanie wszystkich plików 

• Sort by (Sortuj) - sortowanie plików wg wybranego kryterium 

• Storage (Pamięć) – wybór nośnika pamięci  

• Photo Details (Szczegóły zdjęcia) - informacje szczegółowe o zdjęciu 

 

b. Video – odtwarzacz nagrań wideo 

Funkcja urządzenia przeznaczona zarówno do bieżącego poglądu z kamery zainstalowanej na drzwiach, jak również do 
przeglądania materiałów zapisanych na karcie pamięci. 
 
Wybór ikony "Option" (Opcje) pozwala w kolejnych krokach na operacje na plikach nagrań wideo: 

• Play (odtwarzanie) - odtwarzanie nagrania wideo 

• Send (Wyślij) - wysyłanie nagrania wideo do innych użytkowników, jako wiadomość MMS 

• Rename (Zmień nazwę) - zmiana nazwy wybranego pliku 

• Delete (Usuń) - usuwanie wybranego zdjęcia 

• Delete All file (Usuń wszystkie pliki) - usuwanie wszystkich plików  

• Sort by (Sortuj) - sortowanie plików wg wybranego kryterium 
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2. Tryby pracy urządzenia 

a. Home Mode – Tryb domowy 

Bez użycia przycisku dzwonka 

Jeśli czujnik ruchu wykryje ruch za drzwiami urządzenie automatycznie: 

• wykona zdjęcie  

• wyemituje komunikat dźwiękowy - (domyślnie w języku angielskim: “If you have something plz ring the doorbell, 
nothing please leave, thank you” - komunikat można zmienić na dowolny plik dźwiękowy, np. nagrane powitanie 
bądź informację o naszej nieobecności) - funkcję można wyłączyć lub skonfigurować wg potrzeb 

• uruchomi alarm - funkcję można wyłączyć 
 
Używając przycisk dzwonka 

Jeśli przycisk dzwonka zostanie użyty przez naszego gościa urządzenie: 

• wyemituje sygnał dzwonka - sygnał dzwonka można skonfigurować wg potrzeb 

• wykona zdjęcie 

b. Outdoor Mode – Tryb nieobecności w domu 

Bez użycia przycisku dzwonka 

Jeśli czujnik ruchu wykryje ruch za drzwiami urządzenie automatycznie: 

• wykona zdjęcie  

• wyemituje komunikat dźwiękowy - (domyślnie w języku angielskim: “If you have something plz ring the doorbell, 
nothing please leave, thank you” - komunikat można zmienić na dowolny plik dźwiękowy, np. nagrane powitanie 
bądź informację o naszej nieobecności) - funkcję można wyłączyć lub skonfigurować wg potrzeb 

• uruchomi alarm - funkcję można wyłączyć 

• wyśle komunikat SMS/MMS/Email (zgodnie z ustawieniami) 
 
Używając przycisk dzwonka 

Jeśli przycisk dzwonka zostanie użyty przez naszego gościa urządzenie: 

• wykona zdjęcie 

• wyemituje komunikat dźwiękowy - (domyślnie w języku angielskim: „Hello, I am not at home , if you want to leave a 

message please ring the bell after do, if you have urgent things please long press the doorbell call me, thank you.” - 
komunikat można zmienić na dowolny plik dźwiękowy, np. nagrane powitanie bądź informację o naszej nieobecności) - 
funkcję można wyłączyć lub skonfigurować wg potrzeb 
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3. Menu główne urządzenia 

 

 

a. Call – funkcja telefonu. 

Urządzenie oferuje pełną funkcjonalność typowego telefonu komórkowego. Po wybraniu funkcji CALL dostępna jest 
możliwość wyboru numeru osoby z którą użytkownik planuje nawiązać łączność telefoniczną i rozpoczęcie rozmowy / 
wysłanie wiadomości SMS / MMS. 

b. Message – wiadomości. 

Urządzenie oferuje możliwość wysyłania wiadomości SMS / MMS. 
Wybór ikony "Message" (Wiadomości) pozwala w kolejnych krokach na wybór następujących funkcji: 

• Write message (napisz wiadomość) – utworzenie / wysłanie wiadomości SMS / MMS 

• Conversations (rozmowy) – podgląd zrealizowanych połączeń 

• Drafts (szablony) – wybór szablonów wiadomości 

• Outbox (skrzynka nadawcza) – rejestr wysłanych wiadomości 

• Email (email) – utworzenie / wysłanie wiadomości email 

• Broadcast messages (komunikaty) – tryb komunikatów  

• Message settings (ustawienia wiadomości) – ustawienia dla wiadomości SMS / MMS  
 

c. Ustawienia urządzenia (Settings) 

 
 

 

Menu Ustawienia (Settings) umożliwia wybór / zmianę szeregu funkcji urządzenia.  
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Mobile Lock (zabezpieczenie urządzenia) - dla bezpieczeństwa producent wprowadził kod do odblokowania urządzenia, 
fabryczne ustawienie 1234, użytkownik może zmienić kod zabezpieczenia. 

 

• SIM toolkit (narzędzia SIM) – dostępne narzędzia oferowane przez operatora sieci karty SIM 

• Phone / Doorbell mode switch (tryb pracy – telefon / dzwonek) - wybór trybu pracy telefon / dzwonek 

• Phone setting (ustawienia telefonu) - wybór i ustawienie preferencji dla funkcji telefonu 

• Network setting (ustawienia sieci) - wybór dostępnej sieci i ustawienie preferencji  

• Display (wyświetlacz) - wybór ustawień wyświetlacza urządzenia 

• Security setting (ustawienia zabezpieczeń) – ustawienia zabezpieczeń dla funkcji telefonu / i karty SIM 

• Connectivity (połączenia) – informacje o połączeniach  

• Safety setting (ustawienia zabezpieczeń) - dla uruchomienia urządzenia może być wymagany kod dostępu PIN, dla 
zmiany zabezpieczeń wymagany może być również kod PUK (kody PIN i PUK użytkownik otrzyma od operatora 
karty SIM), w przypadku wprowadzenia nieprawidłowego kodu karta SIM może zostać zablokowana; celem 
uzyskania większej ilości informacji należy skontaktować się z operatorem karty SIM. 

• Restore setting (przywracanie ustawień fabrycznych) - celem przywrócenia ustawień fabrycznych należy podać kod 
zabezpieczenia, po użyciu funkcji i wprowadzeniu kodu zabezpieczenia urządzenie przywrócone zostanie do 
ustawień początkowych. 

 
Uwaga: urządzenie może być użytkowane jako telefon mobilny, jeśli użytkownik znajduje się w domu. 

 
 

d. Ustawienia kontrolne urządzenia (monitor) 

 
 

i. Włącznik alarmu (Alarm switch) 

ON – włączony 
OFF - wyłączony 

ii. Włącznik dźwięku alarmu (Alarm tone switch) 

ON – włączony 
OFF - wyłączony 

iii. Czas trwania wiadomości (Leave Message time) 

10 seconds – 10 sekund 
20 seconds – 20 sekund 
30 seconds – 30 sekund 

iv. Czas wywołania (Induction time) 

10 seconds – 10 sekund 
15 seconds – 15 sekund 
20 seconds – 20 sekund 
25 seconds – 25 sekund 
30 seconds – 30 sekund 
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v. Ustawienia wiadomości głosowych (Voice prompt settings) 

Urządzenie umożliwia zmianę wiadomości głosowych emitowanych przez urządzenie. 
Użytkownik może nagrać własne wiadomości (w dowolnym języku) lub użyć wybrane pliki dźwiękowe. 
 
Outdoor mode voice prompt  - wiadomość emitowana przez kamerę w trybie Outdoor (użytkownik poza domem) 
Warn voice prompt   - wiadomość ostrzegawcza emitowana przez kamerę w przypadku  
Alarm tone   - sygnał alarmu 
Voice prompt volume  - poziom głośności wiadomości emitowanych przez kamerę  
Doorbell volume   - poziom głośności dzwonka 

vi. Czas trwania emisji wiadomości (Voice duration time) 

10 seconds – 10 sekund 
15 seconds – 15 sekund 
20 seconds – 20 sekund 

vii. Metody komunikacji (Communication methods) 

Użytkownik urządzenia iSmartEye może ustawić parametry dla SMS / MMS / email. 
Użytkownik może włączyć / wyłączyć określone funkcje urządzenia wysyłając wiadomości SMS. 
SMS – ON / OFF  - włączenie / wyłączenie wiadomości SMS 
MMS – ON / OFF  - włączenie / wyłączenie wiadomości MMS 
Email – ON / OFF  - włączenie / wyłączenie wiadomości email 

viii. Edycja treści wiadomości (Message content edit) 

Urządzenie umożliwia ustawienie szablonów dla poszczególnych typów wiadomości alarmowych 
Send MMS Message - wysyłanie wiadomości MMS 
Warn message   - wysyłanie wiadomości ostrzegawczej 
Low battery message - wysyłanie wiadomości o niskim poziomie baterii 

ix. Nagrywanie dźwięku (Sound record) 

Wybierając z menu pozycję "Option" (opcje) użytkownik ma możliwość wprowadzenia sygnałów dźwiękowych dla 
urządzenia. 

• New Record (nowe nagranie) - umożliwia wprowadzenie / nagranie nowego pliku dźwiękowego. 

• List (lista) - wyświetla listę dostępnych plików dźwiękowych. 
 
Wybór pozycji "Option" (Opcje) pozwala w kolejnych krokach na operacje na plikach: 

• Play (odtwarzanie) - odtwarzanie nagrania pliku dźwiękowego 

• Rename (Zmień nazwę) - zmiana nazwy wybranego pliku 

• Delete (Usuń) - usuwanie wybranego pliku 

• Delete All file (Usuń wszystkie pliki) - usuwanie wszystkich plików  

• Send (Wyślij) - wysyłanie pliku dźwiękowego do innych użytkowników jako wiadomość MMS lub email 

• Setting (Ustawienia) – możliwość zmiany dysku / parametrów dźwięku  
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e. Dodawanie numeru telefonu oraz adresu email. 

 

 

i. Numer telefonu 

 
 

ii. Adres poczty elektronicznej – email. 

Urządzenie umożliwia zapamiętanie 5 wybranych adresów email. 
Urządzenie może automatycznie wysyłać wiadomości na wskazane adresy email (w zależności od konfiguracji urządzenia). 
 

f. File Manager – przeglądarka plików 

 
 
Wybór ikony "Option" (Opcje) pozwala w kolejnych krokach na operacje na folderach: 

• Open (otwór) – otwarcie kolejnego poziomu folderów 

• New Folder (nowy folder) – dodawanie nowego folderu 

• Rename (zmiana nazwy) – zmiana nazwy folderu / pliku 

• Delete (usuń) – usuwanie zaznaczonego folderu / pliku 

• Sort by (sortuj) -  sortowanie folderów / plików wg Name/Nazwa, Time/Czas, Pixel/rozdzielczość lub Type/Typ. 

Lista kontaktów 

10 numerów telefonów można ustawić jako kontakty VIP. 
Aktywacja jednego z tych kontaktów jako kontakt główny, 
umożliwi gościom nawiązanie połączenia telefonicznego  
z właścicielem, przez urządzenie iSmartEye. 
Zdalne dodawanie użytkowników 

Kontakty VIP mogą wysyłać nowe numery bezpośrednio do 
urządzenia iSmartEye, które zostaną automatycznie zapisane w 
pamięci również jako kontakty VIP. W przypadku, gdy lista 
kontaktów jest pełna (max 10), urządzenie nadpisze kolejny 
numer w miejscu jednego z poprzednich. 
Zdalna zmiana głównego użytkownika  

Kontakt VIP może zmienić głównego użytkownika urządzenia 
iSmartEye wysyłając komendę SMS do urządzenia. 
Urządzenie iSmartEye automatycznie wyśle SMS/MMS/Email (w 
zależności od ustawień) do głównego użytkownika, jeśli czujnik 
ruchu wykryje ruch przed drzwiami.  

Przeglądarka plików umożliwia dostęp do 
zapisanych na karcie pamięci plików. 
A także na zarządzanie plikami, w tym 
usuwaniem plików bądź formatowaniem 
karty pamięci.  
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4. Kalendarz (calendar) 

 
Urządzenie oferuje funkcję kalendarza z możliwością zapamiętania wprowadzonych zdarzeń. 
 
Wybór pozycji "Option" (Opcje) pozwala w kolejnych krokach na operacje: 

• View (podgląd) – przeglądanie bieżącej daty i zapisanych zdarzeń 

• View All (podgląd wszystkiego) – przegląd wszystkich zdarzeń 

• Adding event (dodawanie zdarzeń) – dodawanie zdarzenia, bieżąca data wyświetlana jest z ustawieniami 

• Deleting event (usuwanie zdarzeń) – usuwanie zaznaczonego zdarzenia 

• Jump to Date (przejdź do dnia) – sprawdzanie kalendarza w wybranym dniu 

• Week/Month show (tryb tygodniowy / miesięczny) – ustawienie trybu wyświetlania kalendarz. 

 
 

 

 

5. Pomoc (help) 

Urządzenie oferuje funkcję pomocy dla poszczególnych funkcji urządzenia. 
Pomoc dostępna jest w języku angielskim. 
 

• Specification (specyfikacja) – zestawienie danych technicznych urządzenia 

• FAQ – najczęściej zadawane pytania 

• Product (produkt) – informacje o produkcie 

• Patents (patenty) – informacje o ochronie patentowej 

• Company information (informacje o producencie) – podstawowe informacje o producencie urządzenia 

• Version (wersja) – wersja urządzenia 
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Instalacja krok po kroku: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Instalacja karty pamięci, karty SIM i baterii. 

 
 

Instalacja kamery na drzwiach 
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Uwagi podczas instalacji 

1. Zewnętrzny czujnik światła nie powinien być zakryty lub zasłonięty przez inne obiekty.  
2. Zewnętrzny czujnik ruchu nie powinien być zakryty lub zasłonięty przez inne obiekty.  
3. Nie zakrywaj głośnika, w przeciwnym razie dźwięki mogą być nienaturalne bądź zbyt przytłumione. 
4. Nie należy narażać kamery na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych. 
5. Podłączenia należy wykonać starannie, w przeciwnym razie urządzenie może nie funkcjonować poprawnie. 
6. Połączenie elementów przewodem elastycznym wykonać należy starannie, bez użycia siły, w celu uniknięcia uszkodzenia 
przewodu elastycznego i złączy. 

Bateria i ładowanie 
Dla sprawności baterii, proszę całkowicie naładować nową baterię. 
Jeśli poziom naładowania baterii (akumulatora) jest niski, wskaźnik poziomu baterii będzie migać. 
Jeśli brzęczyk urządzenia będzie sygnalizował dźwięk "tick-tock" należy natychmiast naładować urządzenie. Można również 
wyjąć baterię do ładowania.  
Urządzenie może pracować podczas ładowania. 
Urządzenie wykorzystuje wysokiej jakości akumulator litowy, wielokrotnego ładowania. 
Nie stosować innych typów i rodzajów baterii. 
Uwaga: gdy poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski, niektóre funkcje urządzenia (np. realizacja zdjęć, nagrań 

wideo, korzystanie z pamięci) mogą być niedostępne. 

Do ładowania należy stosować typową ładowarkę USB do telefonów komórkowych, z końcówką micro USB.  

 

Zawartość zestawu 
Instrukcja obsługi PL / EN  1 szt. (wersja elektroniczna) 
Karta gwarancyjna  1 szt. 
Jednostka zewnętrzna (przycisk dzwonka + kamera) 
    1 szt. 
Jednostka wewnętrzna (monitor) 1 szt. 
Uchwyt – zestaw    1 kpl. 
Przewód micro USB  1 szt. 
Bateria      1 szt. 
Śruba montażowa    
Ładowarka USB nie znajduje się w zestawie. 

 

Warunki gwarancji 
Gwarancja jest ważna tylko, gdy karta gwarancyjna załączona do zestawu jest poprawnie wypełniona, a także wraz  
z załączonym dokumentem zakupu (paragon, faktura). Każde urządzenie ma podany na obudowie i opakowaniu model.  
Na każdym urządzeniu naniesiona jest również plomba gwarancyjna. 
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zapisów gwarancji, jeśli te informacje zostały usunięte lub w jakikolwiek 
sposób uszkodzone. 
Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w załączonej karcie gwarancyjnej. 
Gwarancja nie ma zastosowania w przypadkach innych niż wady materiału, konstrukcji i wykonania. 

Informacja 
Zmiany lub modyfikacje urządzenia nie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność (w tym próby wgrania lub 
zmian oprogramowania), mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia, wsparcia 
technicznego oraz uprawnień wynikających z gwarancji. 
 
Wszystkie prawa zastrzeżone. 
Autor instrukcji      YOUDO LIMITED HONG KONG 
Korekty i tłumaczenie na język polski  ELMIC / PHU FENIKS POLAND 
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Problemy i rozwiązania 

Problem Przyczyny Możliwe rozwiązania 

Urządzenie nie może się 
uruchomić 

Bateria litowa nie jest zainstalowana Zainstaluj baterię 

Niski poziom naładowania baterii 
Wymień baterię 

Naładuj baterię 

Dzwonek pracuje bez 
wyświetlania obrazu. 

Nieprawidłowe połączenie przewodu Sprawdź połączenie, ew. skoryguj 

Jednostka wewnętrzna nie ma styku z uchwytem Włóż jednostkę do uchwytu poprawnie 

Urządzenie nie rejestruje 
nagrań wideo / zdjęć 

Brakuje karty pamięci Zainstaluj kartę pamięci  

Karta pamięci została sformatowana poza 
urządzeniem 

Sformatuj kartę pamięci w urządzeniu 

Komunikat: card is full, can 

not circularly record. (karta 
jest pełna, nie można 
zapisywać w trybie ciągłym) 

Błąd w zapisie plików 

Spróbuj skasować plik z błędem 

Sformatuj kartę pamięci w urządzeniu 

Brak połączenia z 
komputerem 

Komputer automatycznie nie rozpoznaje 
urządzenia (jako nośnika pamięci) 

Podłącz raz jeszcze przewód USB do komputera, 
po połączeniu naciśnij OK, komputer powinien 
automatycznie rozpoznać nośnik pamięci. 

 
UWAGA: większość usterek urządzenia można rozwiązać przez zresetowanie urządzenia i / lub sformatowanie karty pamięci. 

Jeśli te czynności nie rozwiążą problemów, skontaktuj się ze Sprzedawcą. 
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Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych  

i elektronicznych pochodzących z gospodarstw domowych.  

 
Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich Dokumentacji informuje, że nie można  
wyrzucać niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych razem z odpadami gospodarczymi.  
 
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dn. 29 lipca 2005r określa zasady postępowania  
ze zużytym sprzętem w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie  
z zasadą zrównoważonego rozwoju.  
 
Należy zbierać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, ponieważ zawiera składniki niebezpieczne, a niewłaściwe z nimi postępowanie 
jest szkodliwe dla środowiska.  
Głównym celem ustawy jest stworzenie systemu gospodarowania, tj. zapewnienie powstania finansowania systemu zbierania, 
przetwarzania, recyklingu i odzysku wyrobów elektrycznych i elektronicznych oraz zwiększenie świadomości społecznej o ich szkodliwości 
dla środowiska naturalnego. Są to nowe obowiązki o odpowiedzialności ekologicznej za produkt wprowadzające zasadę 
„zanieczyszczający płaci”.  
 
Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia 
do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie bezpłatnie przyjęte. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych 
zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z 
odpadami i składnikami niebezpiecznymi. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich 
przepisach. 
W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem 
sprzedaży, dostawcą lub gminną jednostką organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych bądź 
przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Szczegółowe 
informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.  
 
Na konsumentach, czyli Użytkownikach sprzętu dla gospodarstw domowych ciąży obowiązek dostarczenia na własny koszt zużytego 
sprzętu do zbierającego zużyty sprzęt tj. gminnego punktu zbiórki lub do punktu zbiórki w punkcie sprzedaży.  
 
Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla 
gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty 
sprzęt jest tego samego rodzaju. Warunkiem jest dostarczenie sprzętu przez Konsumenta do sklepu na swój koszt. 
  
Konsument może oddać jakikolwiek sprzęt tego samego rodzaju, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym, bez względu na markę.  
 
Jeśli posiadasz zużyty, niepotrzebny sprzęt: 

• Zostaw stary sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie. Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia 
starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego typu i w tej samej ilości. Warunkiem jest dostarczenie sprzętu do 
sklepu na swój koszt. 

• Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania. Informację o najbliżej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej 
lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy. 

• Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym. Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, 
serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia. 

• Oddaj zużyty sprzętu nie ruszając się z domu. Jeśli nie mają Państwo czasu lub możliwości przewiezienia swojego sprzętu do 
punktu zbiórki, można skorzystać z usług specjalistycznych firm. 

 
Zabrania się pod karą grzywny:  

• umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami,  

• przeprowadzania demontażu lub usuwania składników niebezpiecznych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
poza zakładem przetwarzania.  

 
Podstawa prawna:  
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dn. 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 180 poz. 1495) 
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