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1. Popis zařízení 
Na zařízení lze najít kameru, vyzváněcí tlačítko a šroubky pro připojení napájení (na zadní části). 

 
Prvek Popis 
IR přísvit Osvětlení pro noční provoz, automaticky aktivované. 
Podsvícení tlačítka Trvale modrá: WiFi doorbell startuje a běží v pořádku. 

Střídaní modré a červené: WiFi není připojena. 
Blikání červené: probíhá upgrade. 
Blikání modré: WiFi doorbell volá aplikaci. 
Bez podsvícení: WiFi doorbell je spojen s aplikací. 

Šroubky 1 & 2 Sem připojte napájení WiFi doorbellu. 
 

1.1. Zadní a spodní část zařízení 
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Prvek Popis 
Slot pro mikro SD 
kartu 

Je-li vložena mikro SD karta budou na ni ukládána videa. 

Tlačítko RESET Stiskněte tlačítko na 15 sekund pro obnovení tovární konfigurace. Po obnově 
proveďte připojení na WiFi síť. Podsvícení tlačítka bude střídavě červené a 
modré. 

Poznámka: Pokud nedojde po resetu do továrního nastavení k navázání spojení s WiFi během 3 
minut, potom dojde k automatickému ukončení konfiguračního režimu. 

2. Montáž 

 
1. Součástí balení je vrtací šablona. Umístěte vrtací šablonu na vhodné místo (viz obrázek), 

srovnejte vrtací šablony i dle místa pro vytažení kabelů a šablonu přilepte. Následně vyvrtejte 
otvory dle vrtací šablony, do otvorů vložte hmoždinky (součást balení). 
 

 

2. K napájecím šroubkům připevněte napájecí kabely, ze zdi vytáhněte napájecí kabel a připojte 
jej do propojovací svorkovnice (součást balení).  



DS-KB6003-WIP / DS-KB6403-WIP  
 Rychlé nastavení 

© 2018, Stasanet s.r.o. - 3 - verze 1.00A  

 
3. Chcete-li instalovat mikro SD kartu pro ukládání videí, odklopte kryt WiFi doorbellu, odstraňte 

krytku mikro SD slotu, vložte mikro SD kartu, mikro SD slot zakryjte opět pomocí krytky. 
Poznámka: Záznam po detekci pohybu není podporován bez instalace mikro SD karty. Mikro 
SD karta bude automaticky zformátována při prvním zapnutí přístroje. 

 
 

 
4. Pomocí 2 šroubků připevněte čtečku ke zdi, přiklopte vrchní kryt a tento upevněte pomocí 

šroubku. 

3. Spojení s aplikací 
1. Nainstalujte aplikaci Hik-Connect, kterou najdete na AppStoru (iPhone) nebo Google Play 

(Android). 
2. Spusťte aplikaci a dle instrukcí vytvořte uživatelský účet na cloudu Hik-Connect (volba 

Registrovat účet). 
3. Přihlaste se pomocí nově vytvořeného jména/hesla a stiskněte tlačítko Přihlásit. 
4. Pro spojení s aplikací je jako první krok nutné přihlásit WiFi doorbell k místní WiFi síti: 

a. Připojte se smartphonem k místní WiFi síti. 
b. V aplikaci na hlavní obrazovce klikněte na Více -> Nastavení funkcí -> Nastavení 

Wi-Fi, jméno sítě se vyplní dle aktuálně použité sítě, vyplňte heslo a stiskněte tlačítko 
Vytvořit. Na displeji Vašeho smartphonu se zobrazí QR kód. 

c. Pomocí kamery na WiFi doorbellu naskenujte zobrazený QR kód, jeho načtení bude 
potvrzeno pípnutím. Doporučená čtecí vzdálenost (smartphone od WiFi doorbellu) je 
5-10 cm. 

5. Přidání a aktivace WiFi doorbellu. Vyčkejte až WiFi doobell hlasově oznámí „The server has 
been registered“ a poté: 

a. Na hlavní obrazovce klikněte na tlačítko + (nahoře). 
b. Klikněte na Skenovat QR kód nebo na Manuální přidání. 
c. Naskenujte QR kód z WiFi doorbellu nebo zadejte sériové číslo. 
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d. WiFi doorbell bude nyní aktivován. Při manuálním zadání je třeba použít ještě 
verifikační kód (Verification Code), zadejte tedy verifikační kód, tzn. 6 písmen 
ABCDEF. Jako heslo se nastaví admin + ABCDEF (6 znaků verifikačního kódu), tzn. 
heslo pro jednotku s verif. kódem ABCDEF bude „adminABCDEF“. 

e. Proces přidání a aktivace je nyní dokončen. 

4. Ovládání 
Pomocí aplikace Hik-connect lze provést základní operace s WiFi doorbellem,např. zobrazení živého 
videa, přehrání záznamu atd. 

4.1. Používání / zvonění 
Stiskněte tlačítko na WiFi doorbellu, zařízení se spojí s aplikací Hik-connect, zobrazí živý obraz, 
stiskněte tlačítko se zeleným symbolem pro přijetí hovoru, tlačítkem s červeným symbolem hovor 
odmítne. O odmítnutí bude osoba u WiFi doorbellu hlasově informována. 

4.2. Živé zobrazení 
Po spuštění aplikace Hik-connect klikněte na foto se zařízením, dojde ke spojení s WiFi doorbellem. 
Nyní můžete spustit oboustranné audio, záznam videa či statických snímků do smartphonu. 

4.3. Přehrávání 
V levém horním rohu aktivujte tlačítko pro přehrání záznamu, vyberte WiFi doorbell (musí obsahovat 
mikro SD kartu) a stiskněte tlačítko Spust zaznam. 

4.4. Záznam na mikro SD kartu 
Klikněte na tlačítko pro konfiguraci WiFi doorbellu (tři tečky na pravé straně), vyberte volbu Stav 
uloziste. Pokud je stav Neinicializovan, stisknete na tento text a pak na tlačítko 
Inicializovat.Úložiště bude zformátováno a stav se změní na Normální. Poté se budou události (po 
zazvonění, po detekci pohybu) ukládat na mikro SD kartu. 
WiFi doorbell používá záznam 5 sekund před detekcí pohybu. 

4.5. Oznámení poplachů 
Spusťte aplikaci Hik-connect, klikněte na tlačítko Zpráva a podívejte se na poplachové události 
v systému (např. detekce pohybu). Poznámka: Zprávy budou přijímány automaticky, pokud funguje ve 
smartphonu připojení k Internetu a pokud je aktivní volba Více -> Nastavení funkcí -> Oznámení 
zprávy Push. Pokud aktivujete volbu  Více -> Nastavení funkcí -> Automatické přijímání alarmů 
po zapnutí, potom se po zapnutí telefonu automaticky aktivuje příjem těchto zpráv. 


