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1. Prohlášení o shodě

SOCIETE (fabricant, mandataire ou personne responsable de la mise sur le marché de l’équipement)
Société NORMAND SEMAC

117 Bld Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont

France   
Tél: +33 3 91 83 00 70      Fax: +33 3 91 83 00 99

IDENTIFICATION DE L’EQUIPEMENT
Marque : 
Désignation commerciale : 
Référence commerciale : 
Référence usine : 

SEMAC
Portier audio/vidéo couleur Wi-Fi
990295
P2019TC+R118 

Je soussigné,

NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND Eric, Président Directeur Général déclare 

sous mon entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences 

essentielles applicables à la directive RED 2014/53/EU.

Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :

Article 3.1.a : 

- EN 62311:2008

- EN 62479:2010

- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

• Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique

Article 3.1.b : 

- EN 300328

- ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) 

- ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03) 

- ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

• Radio

Article 3.2 : 

- ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) 

- ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) 

- ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11) 

A cet effet, déclare que toutes les séries d’essai radio ont été effectuées.
Date : 01 Mai 2018
Signature : 
                                                 NORMAND Eric
                     PDG                                                        
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CZ - česky
Společnost SEMAC vám děkuje, že jste si koupili tento  WIFI barevný audio / video vstupní sys-
tém  pro otevírání elektrického systému.
Před použitím výrobku pečlivě přečtěte tuto příručku.

Recyklace starého zařízení
Vaše zařízení je navrženo a vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které 
lze recyklovat a znovu použít.
Pokud produkt nebo obal má tento symbol s přeškrtnutou košovou nádobou, 
znamená to, že spadá pod směrnici ES 2002/96 / ES.
Informujte obec, prosím, o výběrovém třídícím systému pro elektrické a elektro-
nické spotřebiče.
Dodržujte platné předpisy a nevyhazujte své spotřebiče do odpadků. Likvidace 
starého spotřebiče v souladu s těmito předpisy pomáhá předcházet možným 
negativním dopadům na životní prostředí a zdraví.
Baterie by neměly být v koši s domácím odpadem. Vraťte je do místa sběru bate-
rie.

Symbol «Recyklace materiálu» na krabici a návod k použití znamená, že tyto 
součásti lze recyklovat.
Nehazujte je do odpadků jako běžný domácí odpad.

Symbol «Recyklace materiálu» na plastových obalových prvcích znamená, že 
tyto součásti jsou recyklovatelné.
Nehazujte je do odpadků jako běžný domácí odpad.
Tento symbol na kartonovém obalu znamená, že společnost, která uvedla tento 
výrobek na trh, se finančně podílí na selektivním sběru obalů.

2. Záruka 
V případě problémů nebo technických otázek se můžete obrátit na naši telefonickou linku 
č. 777 302 060. Po- pá od 9:00 do 16:00 
mail. info@optexcz.eu
Než zavoláte, zkontrolujte, zda jste dodrželi pokyny uvedené v tomto návodu a zda 
máte obchodní referenci, sériové číslo nebo gencod. Ponechte originální obal v 
dobrém stavu, pokud potřebujete přístroj vrátit.

Záruka je poskytována za podmínek a následujících způsobů proti všem výrob-
ním vadám po dobu 24 měsíců od data nákupu zařízení, doklad o koupi je nutné 
předložit.

3. Úvod
3.1) Začněte dobře
1) Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, doporučujeme, abyste přístroj neotevírali. V případě 
potřeby opravy kontaktujte prodejce nebo odborníka v této oblasti.
2) Tento spotřebič musí být instalován ve větraném a větraném prostředí, který není přímo vystaven 
slunečnímu záření.
3) Nepoužívejte pro čištění výrobku chemikálie. Stačí použít látku
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3.2) Informace o produktu
-Nepromokavá dveřní stanice s velmi dobrou venkovní kamerou
- Vnitřní zvonění
- připojení brány Wi-Fi
- Infračervená LED pro noční vidění a integrovaný infračervený detektor.
- Interkomunikační funkce mezi dveřní stanicí a telefonem SmartPhone nebo tabletem.
- Funkce odemknutí dostupná ve volné aplikaci.
- Různá nastavení je možná přes rozhraní aplikace.
- Fotografování v případě nepřítomnosti z externí kamery (cloudové úložiště nebo micro SD karta) 
3.3) Představení
Tento vstupní systém pro vkládání videa Wi-Fi / zvonění umožňuje prohlížet a řídit přístup ze 
SmartPhone nebo tabletu pomocí aplikace zdarma. Celý systém se skládá z barevného audio / 
video vstupního systému Wi-Fi vybaveného barevným senzorem s rozlišením 720P pro prohlížení 
externího obrazu a vnitřního bezdrátového zvonění, který upozorní vaší domácnosti. Její snímač je 
infračervený, budete moci vizualizovat externí obraz i během noci.
Pomocí interkomové funkce můžete komunikovat s lidmi zvenčí a dálkově spustit otevření dveří  
elektrickým zámkem a otevření vašich vrat.
Přenos informací probíhá bezdrátově. (Připojení Wi-Fi)
Děkujeme, že jste si udělali trochu času na to, abyste si přečetli tuto uživatelskou příručku, abyste 
věděli jak s výrobkem zacházet.

4. Popis
4.1) Obsah balení
-Wi-Fi Audio / Video dveřní stanice x1 ‘
- Vnější montážní deska x1
- Bezdrátový zvonek x1
- Kabel USB / Micro USB x1

- transformátor napájení x1
- klíč x1
- Šrouby a hmoždinky pro fixaci x6
- Vícejazyčná uživatelská příručka x1

Venkovní kamera (nazývaná též audio / video telefon)

5. Schéma připojení
Níže uvedený diagram ukazuje, jak vytvořit spojení mezi vrátnicí a různými zařízeními: kamerou, interním zvonkem, elektrickým zámkem a pohonem 

vrat.

5.1) Připojení kamery

Napájecí zdroj 

Port micro 
USB (nabíjení)

Čtečka karet 
Micro SD

přepínač
On / Off

tlačítko
reset

Otevírání vrat

Otevírání 
elektrickým 
zámkem

Poznámka:
Používáte-li výrobek 
na baterii, transformá-
tor napájení nebude 
potřebný.
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1. Připojte  transformátor k označené svorkovnici, jak je uvedeno výše, a dbejte na dodržení 
polarity.

Důležité:
Chcete-li připojit elektrický zámek, který vyžaduje napětí, musíte umístit napájecí zdroj 
(není součástí dodávky), jak je znázorněno na obrázku výše.

5.2) Zvonek

1. Indikátor: Indikuje funkci zvonění
2. Hlasitost: Toto tlačítko umožňuje stisknutím tlačítka vybrat hlasitost vyzvánění.
3. Melodie: Toto tlačítko umožňuje vybrat melodii podle vašeho výběru.
4. Tlačítko přihlášení: Toto tlačítko slouží k připojení k  IP bráně.
5. Prostor pro baterie: Tato zásuvka umožňuje přístup ke slotům pro baterie.
6. Upevňovací otvory: Tyto otvory umožňují upevnit zvonek na zeď. 
7. Reproduktor: Chcete-li přehrávat vyzváněcí tón

6. Instalace
6.1) audio / video telefon 

1. Použijte přiloženou kovovou montážní desku k upevnění montážních otvorů.
2. Vyvrtejte otvory a použijte šrouby a zátky, které jsou k němu připevněny. Nezapomeňte pro-

pojit kabely (el. zámek nebo pohon vrat) 
3. Proveďte připojení různých kabelů, (viz kapitola «Schémata připojení», str. 5), poté videotele-
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fon  upevněte na desku tak, že nejprve umístíte do horního háčku.
DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že spínač ON / OFF je «ON»..
4. Poté zajistěte sestavu šroubem pod dveřmi. 

Instalace videotelefonu by měla být ve výšce přibližně 1,50.
6.2) Zvonek
1. Vyberte místo,  a potom vyvrtejte.
2. Vzdálenost mezi dvěma upevňovacími otvory je 59 mm.
3. Zajistěte 2 šrouby, aniž byste je dotáhli , a potom na ně vložte zvonkohra.
4. Zvonek bude upevněn.

7. Aplikace
7.1) Instalace
Tato část umožňuje nainstalovat bezplatnou aplikaci na telefonu SmartPhone nebo tabletu v  iOS 
nebo Android.
V tomto příkladu instalace vám ukážeme, jak připojit  se systémem iOS (Apple) a systémem 
Android..

2 řešení pro instalaci aplikace: 
1. Přejděte do obchodu Apple Store (iOS) nebo Store Play (Android) a zadejte název aplikace 

«safamily». Jakmile se najde, klikněte na něj a nainstalujte jej.
2. Skenujte pomocí aplikace pro skenování jeden z následujících kódů níže uvedeného 

systému:   

3. Po dokončení instalace uvidíte její ikonu na telefonu SmartPhone nebo tabletu, jak je uve-
deno na následující fotografii :

DŮLEŽITÉ: Po dokončení instalace budete požádáni, abyste aplikaci povolili, aby provedla 
některé akce, aby mohla fungovat normálně i na pozadí. 

iPhoneAndroid
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Při spuštění aplikace postupujte podle následujících kroků: 

1. Vyberte z výběru 
svou zemi.

2. Klikněte na tlačítko 
Odeslat.

3. Klikněte na tlačítko 
Ano.

4. Klikněte na tlačítko 
«Nastavit».

5. Klepnutím nastavte 
oprávnění pro použití 
této aplikace.

6. Povolení všech 
oprávnění.

Poznámka: V závislosti na vašem SmartPhone nemusí být obrazovky zcela shodné. V tako-
vém případě si přečtěte návod k použití.
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7.2) Konfigurace připojení
Systém Android

1. Nastavte přepínač do polohy «ON». 2. Spusťte aplikaci «Safamily» a klikněte na 
ikonu «+».

3. Klikněte na tlačítko 
«Hledat».

4. Pak klikněte na 
«Vyhledávání AP».

5. Stiskněte tlačítko 
zvonek po dobu 5 se-
kund, LED dioda bude 
rychle blikat. 

6. Klikněte na tlačítko 
«Další». 

7. Zadejte heslo pro 
Wi-Fi a klikněte na 
tlačítko «Další».

8. Portál je ve fázi 
připojování...

9. Byl zjištěn dveřní 
videotelefon, zade-
jte výchozí heslo 
«admin».

10. Nakonec klikněte 
na tlačítko «Uložit».
Zařízení  bude 
úspěšně přidáno.
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11. Nastavení zvonění
11.1) Asociace vrátného se zvukem
Tato část popisuje, jak vytvořit spojení mezi branou Wi-Fi a vozíkem bezdrátově. Vzdálenost insta-
lace mezi dvěma zařízeními nesmí přesáhnout 120 metrů.

Postupujte podle níže uvedeného postupu : 

1. V základním režimu (bez hovoru nebo interkom) stiskněte tlačítko «4», dioda LED začne 
blikat.

2. Poté stiskněte tlačítko volání na venkovní kamerové jednotce. 
Kontrolka zvonění přestane blikat a začne vyzvánět, aby signalizovala, že je nyní připojena k fotoa-
parátu.

11.2) Výběr melodie
Chcete-li to provést, stiskněte tlačítko pro výběr melodie «3» a vyberte požadovanou 
melodii.

11.3) Nastavení hlasitosti
Chcete-li tak provést, stiskněte tlačítko pro výběr melodie «2» a vyberte požadovanou 
úroveň zvuku. Můžete také zvolit pouze režim blikání. V takovém případě bude blikat pouze LED 
zvonění.
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12. Technická specifikace

Kaméra

Internet připojení Wi-Fi 2,4GHz
Maximální vzdálenost použití 120 metrů ve volném prostoru
Barva R.V.B
Rozlišení 720P

Napájení Transformátor 5V/1A (a vestavěná baterie 3.7V/5000mAh)

Výdrž baterie
- V režimu standby : 45 h
- V provozu (Intercom nebo monitor) : 3,5 h

Vstupní impedance 75 Ohm
Přenos výkonu < 20dBm
Úhel pohledu H 100° a V 70°
Vzdálenost detekce pohybu 1 m
Úhel infračerveného detektoru 100°
Index ochrany IP 44
Formát obtázku JPEG

Doba nabíjení Asi 5 hodin

Spotřeba proudu 500 mA +/- 100mA
Rozměry 140 x 57 x 28 mm
Teplota použití -20° C à +50°C

Užítí v přítomnosti vlhkosti 85% (Max)

Zvonek

Frekvence přenosu 433MHz
Počet tlačítek 2 (výběr hlasitosti a melodie)
Napájení 3 baterie 1,5V typ AA
Rozměry 80 x 85 x 28 mm
Přenos výkonu < 10dBm
Teplota použití  -20° C à +50°C
Užítí v přítomnosti vlhkosti <85% (RH)
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