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ВІДЕО ДЗВІНОК 
Інструкція користувача 
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Версія 1.0

Панель виклику дзвінка надсилає сповіщення та 
фотознімок, коли вона виявить рух або коли 
відвідувач натисне кнопку дверного дзвінка. Також 
пролунатиме сигнал дзвінка, щоб ви знали, що хтось 
за дверима. 

Особливості
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Комплектація

w � □ 
Панель виклику Дзвінок ЗМ скотч  

*1 шт. ·1шт. •2 шт. 

о пп 11 
��� 

Інструкція
користувача Пакет гвинтів AA батареї

*6 шт. ·1  шт. ·1 шт. 
(опція) 

Встановлення 

Відкрийте задню кришку, потягніть за ізолюючу 
стрічку і витягніть її перед використанням

1. Встановіть батарейки в панель виклику

2. Встановіть задню пластину. ЇЇ можна приклеїти 
або встановити за допомогою гвинтів.

Сильно притисніть на 
30 секунд, для кращої 
фіксації

Спосіб 1: Приклеювання Спосіб 2: Монтаж з гвинтами

---l:.. - - - -=4- -
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3. Встановіть панель виклику

Розмістіть панель виклику 
на задній пластині.

Закріпіть гвинтом.

4. Встановіть панель виклику на 
висоті 1.15-1.4 м для кращих 
знімків.
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Функціональні кнопки

Панель виклику 

Об’єктив 

LED -  
підсвічування 

Дзвінок 

Кнопка дзвінка/PIR датчик

Експлуатація дзвінка

@+- Вибір рингтону / 
 СполученняG').,_Налаштування 

гучності/Код 
скидання

•

•

Вибір мелодії: натисніть кнопку @ на боковій стороні 
дзвінка, програє наступна мелодія. Всього 38 
мелодій.
Регулювання гучності: натисніть кнопку @ на 
боковій стороні дзвінка, щоб відрегулювати гучність. 
Можна обрати вимкнення звуку низький, середній і 
високий рівні гучності.

• Індикатор роботи: коли дзвінок звучить як мелодія 
дзвінка, світловий індикатор блимає відповідно до 
тривалості мелодії. При натисканні кнопки виклику
загоряється світлодіодний індикатор.

• Індикатор низького заряду батареї: коли напруга 
батареї менше 3,3 В, індикатор світиться 
безперервно. У цій ситуації якнайшвидше замініть 
батареї.
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Скидання налаштувань камери 
дверного дзвінка
•  Відкрутіть гвинт і відкрийте задню кришку панелі 
виклику.
•  Натисніть кнопку дзвінка протягом 15 секунд, доки 
індикатор не почне вільно блимати. 

о 

Пояснення світлової індикації
• Білий індикатор повільно блимає: очікується 

з’єднання.
•

•

Швидко блимає біле світло: панель виклику 
отримує інформацію про сполучення та 
починає з’єднуватися з маршрутизатором для 
реєстрації та активації.
Постійне біле світло ВИМК.: режим очікування/
сплячий режим

• Постійне біле світло ВІМКНЕНО: натискання кнопки 
дзвінка. Коли кнопку відпустити, біле світло 
вимкнеться.

• Біле переривчасте світло: оновлення прошивки.

Підключення дзвінка до камери

•

•

Натисніть і утримуйте кнопку @ на боковій стороні 
панелі виклику протягом приблизно 3 секунд, 
пролунатиме “Дінь-дон”, щоб вказати, що він 
увійшов у режим з’єднання. Тепер натисніть кнопку 
на панелі виклику, після чого прозвучить вибраний 
сигнал дзвінка, щоб сповістити про успішне 
з’єднання (під час режиму з’єднання ви можете 
об’єднати більше ніж одну камеру панелі виклику. 
Підтримується до 20 камер панелей виклику). 
Видалити код: натисніть і утримуйте кнопку @ 
приблизно 5 секунд, пролунає звуковий сигнал, який 
вказує на успішне видалення коду.

Інструкція з експлуатації

А. Встановіть застосунок 
Знайдіть у магазині застосунків TuyaSmart та 
завантажте його.

D 
TuyaSmart 

Android 5.0 / IOS 8.0 та вище 
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• Просте встановлення.
• Живлення від батарей.
• Клас захисту IP45.
• 60° HD ширококутна камера.
• 60° широкий діапазон виявлення PIR.
•

•

Панель виклику Wi-Fi  2,4 ГГц з низьким 
енергоспоживанням.
Параметри високої/середньої/низької чутливості 
PIR.

• Вбудований алгоритм і спеціальна конструкція 
забезпечують імунітет від тварин.

• Можна підключити внутрішній дзвінок 433 МГц.



В. Додавання пристрою 
1. Підключіться до Wi-Fi
Переконайтеся, що ваш мобільний телефон 
підключено до 2.4 ГГц Wi-Fi, а потім відкрийте 
TuyaSmarf APP
(Зверніть увагу, що 5 ГГц Wi-Fi не підтримується)
2. Зареєструйте акаунт TuyaSmart
Дотримуйтесь інструкцій у застосунку, щоб завершити 
реєстрацію облікового запису. Після завершення, він 
покаже сторінку Welcome Home як вказано нижче.

3. Оберіть тип пристрою
1) Натисніть Add Device (Додати пристрій).
av 

�()� Welcome Home 
I 1 \ Set �oor home lociltюn tor mor, inform.Jtюn � 

AII Devices 

No devices 

2) Оберіть розділ Security & Video Surveillance, 
потім Smart Doorbell.

< 

Small 
HomeA .. 

Kitchen 
Appliances 

Exercise & 
Health 

Sec1,1rity & 
v;d=ь 

Add Device 

1� 
Smart 

Doorbell 2 

4. Відкрийте задню кришку камери,
встановіть 3 батарейки AA.
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5. Оберіть спосіб конфігурації мережі

Оберіть один з двох способів

а. У застосунку 
1) Натисніть � у верхньому правому кутку 

сторінки. Оберіть WI-FI Mode з випадаючого 
меню, натисніть NEXT

2) Оберіть AP Mode у спливаючому вікні, потім 
завершіть процес згідно покрокової інструкції.

b. Через Bluetooth 

lndic:ato, • f\alw,g repodl\, о, а prompt tont 

·-·

Se1ect the status of the indicator light .. 

1) Переконайтеся, що на вашому мобільному
телефоні ввімкнено функцію Bluetooth. За
замовчуванням, дверний дзвінок підтримує
з'єднання через Bluetooth.

2) Відкрийте застосунок, натисніть Home » "+" » Auto 
Scan. 
3) У списку сканованих пристроїв натисніть камеру 
дверного дзвінка, введіть пароль Wi-Fi відповідно до 
покрокової інструкції, дверний дзвінок автоматично 
підключиться до мережі Wi-Fi
4) Відредагуйте назву дверного дзвінка та його 
розташування. Після завершення з’єднання завершено.

Примітка:

• Покрокові інструкції у застосунку можуть дещо 
відрізнятися через оновлення програми. Просто 
дотримуйтеся фактичних інструкцій у застосунку під час 
додавання пристрою.

• Коли ви успішно додасте пристрій, він буде прив’язаний 
до вашого облікового запису Tuya, і інші люди не зможуть 
його додати. У цій ситуації ви можете поділитися 
пристроєм з іншими людьми. Тільки коли ви видалите 
пристрій зі свого облікового запису Tuya, інші люди 
зможуть використовувати свій обліковий запис Tuya, щоб 
додати його.

-6-

Технічні характеристики 

DC 4.5V AA/LR6*(3 шт.) 

45uA 

2.4GHz+433MHz 

<80м (на відкритому просторі) 

60° 

60° 

0.3 МР 

3м/2м/1м

2 с 

10 шт.

IP45 

-10°с-50°с 

<90% при 40°С

50.7 / 126.1 /19.5 мм 

Дзвінок 
Джерело живлення DC 4.5V AA/LR6*(3 шт.) 
Струм в режимі 
очікування

<200uA 

Робочий струм < 100mA 

Низька: 60-70dB

Гучність (30 см) Середня: 70-80dB

Висока: 80-90dB

оок 

433.92MHz±250KHz

до 80м (відкритий простір)

Демодуляція 

Робоча частота 

Бездротовий зв’язок

Приймальна чутливість -115dBm 

Робоча температура -10-50°с 

Розміри (Ш/В/Г) 77.3 / 77.9 / 29 мм
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Відповіді на можливі питання 

1. При натисканні на кнопку виклику індикатор 
не підсвічується.

• Перевірте, чи встановлено батареї.
• Перевірте, чи не розряджені повністю батареї. Якщо 

так, замініть їх якомога швидше.

• Перевірте, чи ваша мережа WIFI працює належним 
чином.

• Перезавантажте панель виклику, перевстановивши 
батареї, або скиньте налаштування панелі виклику, а 
потім повторно підключіть пристрій.

Попередження
Попередження: Зміни або модифікації цього пристрою, не 
схвалені відповідальною стороною, можуть позбавити 
користувача права використовувати обладнання.
Цей пристрій відповідає частині 15 правил FCC. 
Використання підлягає наступним двом умовам:
(1) цей пристрій не може створювати шкідливі перешкоди, і (2) 
цей пристрій повинен прийняти будь-які перешкоди, 
включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану 
роботу.
З цим пристроєм необхідно використовувати екрановані 
кабелі, щоб забезпечити відповідність обмежень FCC класу В.

ПРИМІТКА. Це обладнання було перевірено та визнано 
таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв 
класу В відповідно до частини 15 правил FCC. Ці обмеження 
призначені для забезпечення розумного захисту від 
шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. Це 
обладнання генерує, використовує та може випромінювати 
радіочастотну енергію та, якщо не встановлено та не 
використовується відповідно до Інструкцій, може створювати 
шкідливі перешкоди радіозв’язку.
Однак немає жодної гарантії, що перешкоди не виникнуть під 
час певної інсталяції. Якщо це обладнання справді створює 
шкідливі перешкоди радіо- чи телевізійному прийому, які 
можуть бути визначені шляхом вимикання та вмикання 
обладнання, користувачеві рекомендується спробувати 
виправити втручання одним або кількома з таких заходів:

• Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
• Збільшіть відстань між обладнанням і приймачем. 
• Підключіть обладнання до розетки в ланцюзі, 

відмінному від того, до якого приймач підключено.
• Зверніться по допомогу до дилера або досвідченого 

фахівця з радіо/телебачення. 
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Джерело живлення

Струм в режимі очікування 

Робоча частота

Відстань дії

Кут PIR-датчика

Кут огляду камери 

Роздільна здатність

Налаштування PIR 
датчика руху 

Тривалість фотознімка 

Кількість фотознімків

Клас захисту

Робоча температура 

Робоча вологість 

Розміри (Ш/В/Г)

Примітка:
Не змішуйте нові та старі батареї під час їх 
заміни. Замініть усі батареї одночасно

2. Не вдалося підключити панель виклику.

Панель виклику
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