
  

 
 

Amiko DB7 Okos Wi-Fi ajtócsengő 

Felhasználói kézikönyv 

Köszönjük, hogy termékünket 

választotta! 

Verzió  2.2.0 Modell  DB7 



 
  

 
 

 
Főbb jellemzők 1. A csomag tartalma 

100% vezeték 
nélküli működés Szuperszéles látószög 

IP65 vízálló ház Éjjellátó funkció 1 x USB  kábel 

Kétoldali full-duplex 
kommunikáció 

1080P HD videó 

Gyors válaszidő 3 
másodpercen belül 

TF memóriakártya 
támogatása, 128 gb-
ig. 

1 x 3M ragasztólap 
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Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy az okos ajtócsengő 

épségben van és az alábbi tartozékok megvannak. 

(Csavar, csavar takarósapka) 

1 x kézikönyv 

1 x okos wifi ajtócsengő 

1x csavar készlet 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

2. A készülék bemutatása 

Mikrofon 

Kamera 

Fényérzékelő 

Mozgásérzékelő(PIR) 

Csengőgomb 
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TF kártyanyílás 

USB csatlakozó 

BE/KI 

Reset 

Megnevezés Funkció 

Hangszóró Kaputelefon beszéd 

Kamera Videó funkció 

Infravörös LED 

 

Infravörös megvilágító 

Fényérzékelő Infravörös fényérzékelő 

Jelzőfény Készülék állapotjelző 

Csengőgomb  Megnyomásakor értesítést kap vagy   
a hívást az AmikoHome  

alkalmazáson 

 

Mikrofon  Hang továbbítása az “AmikoHome" 

alkalmazásra 

 

Megnevezés Funkció 

QR kód Termékinformációk elérése 

 

Reset Alapbeállítás gomb. Tartsa nyomva 

legalább 3 másodpercig, ezután a 

készülék hangjelzést ad és a jelzőfény 

pirosan villog.  Vegye figyelembe, hogy 

visszaállításkor az összes adat és 

beállítás törlődik. 

Riasztó gomb Illetéktelen beavatkozás riasztó 

USB Port Áramellátás/töltő csatlakozó 

Kapcsoló A csengő BE/KI kapcsolása 



 
  

 
 3. Előkészületek 

4. A csengő bekapcsolása 

Okostelefon vagy tablet, IOS 8.0 vagy Android 4.0 vagy ezeknél 

nagyobb verziószámú operációs rendszerrel (Mac vagy Windows 
PC  nem  alkalmas eszköz). 

Vízálló fedél 

Távolítsa el a készülék hátoldalán található 
vízálló fedelet.  

Wi-Fi Router 
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Bizonyosodjon meg, hogy a router DHCP be, a MAC cím ki van kapcsolva.  

Párosítás közben a router és a készülék között ne legyen 3 

méternél nagyobb távolság.  

A WiFi elnevezésekor és a jelszó kiválasztásakor ne 
használjon idegen vagy különleges karaktereket.  
 
A jelszó mező nem maradhat üresen.  

Az "AmikoHome" alkalmazás letölthető az Apple 

Store-ból vagy a Google Play-ből. 

iPhone 

AmikoHome QR1 

iOS 

AmikoHome QR1 

Android 

A kapcsolót állítsa [ON]-ra és helyezze vissza 
a fedelet. 

A készülék telepítése előtt készítse elő az alábbiakat: 

Android  telefon 

Az "AmikoHome" App telepítése 

Az alkalmazás telepíthető az alábbi QR kódok 

beolvasásával is.  

 A készülék csak 2.4Ghz hálózatra csatlakoztatható.  



 
  

 
 5. A készülék párosítása 

Nyissa meg az "AmikoHome" alkalmazást. 

LED jelzőfények 

Nr. 

1 

LED  Készülék állapot 

Csatlakozás a  Wifi-re 

2 

3 

4 Nincs fény 

5 Firmware frissítés 

6 Erős kék 
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Kék gyorsan villog 
(5/másodperc) 

Piros lassan villog  
(2x / 3 másodperc) 

Kék lassan villog  
(1x / 3 másodperc) 

Gyors kék és piros  villogás  

Sikeres párosítás és 
megfelelő működés. Élő 
videó csatlakozás 

Csatlakozás szolgáltatóhoz 

Üzemkész, vagy sikeres 
alapbeállítás 

Alvó üzemmód vagy üzemen 
kívül. 

1. Kattintson a  
"Doorbells"-re 

2. Kattintson a   "+"-ra 

Bekapcsolás után a jelzőfény pirosan villog. 
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5. A WiFi névben és a 
jelszóban ne használjon idegen 
vagy speciális karaktereket. 
Megjegyzés: a jelszó 
bevitelekor ügyeljen a kis és 
nagy betűkre.  

3. Olvassa be a készülék hátoldalán   
    található QR kódot. 

4. Kattintson a “START WIRELESS 
CONFIGURATION”-ra. 

6. Nyomja be a RESET gombot. 



 
  

 
 7. Kb. 3 percen belül létrejön a párosítás. A csengő és a 

telefon ne legyen 10 cm-nél távolabbra egymástól. A 
telefon vagy tablet  hangerőt állítsa maximumra. 
(Távolítsa el a takarófóliát)  

6. Videó kapcsolat 

178S 

Online 
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2. Lejátszás közben. 

10 cm 

Sikertelen csatlakozás esetén: 

8. A csatlakozás létrejött. 

• Ellenőrizze a megadott Wi-Fi jelszót (kis-
nagybetű érzékeny). 

• A párosítást próbálja meg csendes 
környezetben végezni. 

1. A videó elindításához érintse meg a 
képernyőt. 

I.    Felvétel 
II.   Válasz/beszéd 
III.  Némítás 
IV.  Pillanatkép 
V.   Töltöttség 
VI.  Jel erősség 
 
Ha a videó kapcsolat akadozik 
vagy lassú, indítsa újra az 
alkalmazást. Ha továbbra is 
lassú, indítsa újra a routert és 
vigye az eszközt a router 
közelébe, kb 5 méteren 
belülre. 
 



 
  

 
 

7. A csengő felszerelése 
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1. A 3M  ragasztólapot 
ragassza a konzolra, 
az erre kialakított 
helyre. 

Ha üveg, fém vagy csempével borított falra szerelné a csengőt, a 
tartókonzolt fúrás nélkül is rögzítheti a 3M kétoldalas ragasztólappal.  

Durvább felületű falrészre (pl beton, fa, stb.), a konzolt rögzítse a 
tartozék csavarokkal.  

A megfelelő magasságban csavarokkal rögzítse a konzolt. 

A csengőt helyezze rá a konzolra és az alján csavarja be a rögzítőcsavart.   

2. Távolítsa el a fóliát a 
ragasztólapról és a sima 
falfelületen a megfelelő 
magasságban rögzítse a 
konzolt. A csengőt 
helyezze rá a konzolra 
és az alján csavarja be a 
rögzítőcsavart.  
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8. A csengő töltése Gyakori kérdések 

• Csavarja ki a készülék alján található rögzítőcsavart és vegye 
le a konzolról. A riasztó megszólal és kb. 1 percig szól.  

• A tartozék mikro USB kábellel csatlakoztassa a csengőt egy 
5V/2A adapterre. A töltést mindig bent végezze. 

• Az adaptert csatlakoztassa egy fali aljzatba. Teljes 
töltöttség kb. 4 óra alatt érhető el, ezután a csengőt 
vissza lehet szerelni a helyére.  

K1: A DB7 csengőnek kell DC áramellátás? 

Nem, a csengő 100%-ban vezeték nélküli. Az áramellátást 3900mAh Li 
akkumulátor biztosítja, 3~4 hónapos üzemidővel. Az áramellátásra a mikro USB is 
alkalmas. 

K2: Teljes feltöltés után mennyi ideig működik? 

Napi 10 bekapcsolással, kapcsolásonként 15 másodperces üzemeléssel számolva, a 
csengő 3-4 hónapig működhet, de ez függ az elérhető wifi hálózattól is. 

K3: A DB7 támogatja a távoli élő streaminget? 

Igen, támogatja. Ehhez jó hálózati kapcsolat szükséges.  

K4: Hány felhasználó nézheti egyszerre a DB7 videót? 

Egyszerre három felhasználó nézhet videót, egy beszélhet.  

K5: Mennyire biztonságos a DB7? 

A csengő P2P kommunikációs technológiát alkalmaz, a szolgáltatási platformon nem 
tárol videót és képet. A DB7 és az okostelefon közötti adatátvitel titkosított, az 
adatvédelem teljes mértékben biztosított.   

K6: Milyen operációs rendszerekkel kompatibilis a DB7 
alkalmazás? 

 
Az alkalmazás az IOS 9.0 (és fölötti) és az Android 5.0 (és fölötti) alkalmazásokat 
támogatja. 

K7: Mit tegyek ha nincs videó kapcsolat? 

Indítsa újra az okostelefont és kapcsolja be az AmikoHome alkalmazást.  
Androidos telefon esetében engedélyezze az alkalmazás önindítását, hogy az lezárt 
képernyő esetében is fusson.  



 
  

 
 
 

Fontos biztonsági előírások és figyelmeztetések 
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Az elemek szétszerelése, kilyukasztása, szétvágása, összezúzása, rövidre 
zárása, felgyújtása, újratöltése (egyszer használatos elemek) 
ROBBANÁST, TÜZET és ÉGÉSI SÉRÜLÉSEKET okozhat. Az elemeket 
óvja a nedvességtől, tűztől és magas hőmérséklettől. 

• Csak beépített meghibásodás és túlmelegedés elleni védelemmel ellátott 
akkumulátort használjon. 

• NE HASZNÁLJON hamisított vagy rossz minőségű akkukat. A csengőt 

csak jó minőségű, ismert gyártóktól származó akkumulátorokkal 

használja (pl. Panasonic®, Energizer®,  Duracell®). 

• NE HASZNÁLJON újratölthető elemeket. 

• A használaton kívüli elemeket, akkumulátorokat NE tárolja fémtárgyak 

közelében és ne tegye zsebre vagy táskájába, ha ott fémtárgy van. 

• Az elemeket, akkukat NE tárolja veszélyes vagy gyúlékony anyagok 

közelében. Tartsa őket hűvös, száraz, jól szellőző helyen. 

• A  DB7 vezetéknélküli csengő időjárás álló és kültéri használatra 

alkalmas, de telepítés közben az akkumulátorokat és az elemtartót óvja 

a nedvességtől.  

• Az elemeket és akkumulátorokat MINDIG tartsa távol a gyermekektől.  

• Az összes elemet cserélje egyszerre, hasonló típusú és márkájú, 

egyidőben vásárolt elemekkel. Ügyeljen a polaritásra! Bizonyosodjon 

meg, hogy az elemtartó üres és nincs benne semmilyen szennyeződés. 

Mindig tartsa be a telepítési útmutatóban vagy a készüléken található 

előírásokat.  

• A használt elemek és akkumulátorok elhelyezésekor kövesse a helyi 

hulladékkezelési előírásokat. Ezen figyelmeztetések és/vagy utasítások 

be nem tartása a DB7 vezeték nélküli csengők olyan jellegű károsodását 

okozhatják, amelyre a vonatkozó törvények által megengedett 

mértékben, az Amiko szavatossága nem terjed ki. 

 

 


