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         ISMART 95703, 95103 

4 vezetékes digitális-analóg hibrid rendszerű AHD / TVI / CVI kaputelefon 

beltériegység Tuya Smart APP-al 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Műszaki adatok 

Képernyő 7 "és 10.1" 

Felbontás 1024 x 600 x 3RGB 

Norma PAL / NTSC 

Hívás mód Kétirányú beszélgetés 

Hívási idő > 120 másodperc 

Készenléti áram  Max. 300 mA (DC 12 V tápfeszültség esetén) 

Üzemi áram Max. 800 mA (DC 12 V tápfeszültség esetén) 

Tápegység  Vagy (DC 12V-15V) dugasztáp 

Vagy beépített tápegység  

Üzemi hőmérséklet  0 ~ + 50° C 

Telepítési mód Felületre szerelés 

SD Max. kapacitás 128 GB (FAT)> 10. osztály 

Videó formátum AHD / CVI / TVI / CVBS 

Bemeneti jel 
felbontás 

1080P / 960P / 720P / 480P 
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Megjegyzés: 

1: Kérjük, tartsa távol az intenzív elektromágneses sugárzástól: TV, DVR stb.  

2: Az áramütés elkerülése érdekében ne szerelje szét saját kezűleg. 

3: Ne ejtse le, rázza vagy üsse meg a készüléket, mert az károsíthatja az alkatrészeket.  

4: Válassza ki a legjobb helyet a telepítéshez, legjobb magasság a talajtól 150 cm-re. 

5: A telepítés előtt kapcsolja ki. 

6: Tartson 30 cm-nél nagyobb távolságot váltóáramú vezetékektől, készülékektől.  

7: Tartsa távol a víztől, a mágneses mezőtől és a vegyi anyagoktól. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A beltéri egység felszerelése 

Nyilatkozat: 

- Ha bármilyen kétség merül fel, vagy nem egyértelmű az Ön számára a jelen kézikönyvben 

szereplő információ, akkor tanácsadás céljából hívhatja cégünket. Előfordulhat, hogy van némi 

különbség a leírás és a tényleges eszközök között, mivel a termék folyamatosan fejlődik és bővül. 

- Elnézését kérjük, ha ez a kézikönyv nem tartalmazza az összes legújabb frissítést. 

Köszönjük! 

A beltéri egység leírása 
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1 Mikrofon 

2 Hangszóró 

3 TFT LCD kijelző 

6 Mikro SD kártya foglalat 

7 AC feszültség bemenet beépített tápegységgel rendelkező típusnál 

8 DC feszültség bemenet (12- 15 V) a külső tápegység esetén 

9 RJ-45 csatlakozó helye (Nem tartalmazza) 

10 CAM 1 (1. kiegészítő CCTV kamera) 

11 DOOR 1 (1. kültéri egység) 

12 DOOR 2 (2. kültéri egység) 

13 CAM 2 (2. kiegészítő CCTV kamera) 

14 OUT (következő beltéri egység csatlakozója) 

15 Input: Bemenet (az előző monitor csatlakozója) 

16 Állapot jelző 

17 DOOR 1 státusz jelző 

18 DOOR 2 státusz jelző 

19 Feszültségmentes nyitás kontaktus (motoros kapu) 

 

 

 

 

 

 

 

Funkció leírás 
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Rendszerbeállítások 

 
Eszközparaméter beállítások 

 
Csengetési hang beállítás 

 
Felvétel és fájllejátszás 

 
Multimédia lejátszás 

 
Hívás átadás 

 
Független kapunyitás (motoros kapu) 

 
Otthoni mód 

 
Nem otthoni mód 

 
Alvó mód 

 
Kültéri egységek 

 
Térfigyelő (CCTV) kamera 

 

 

 

1 Tuya monitor + 1 kültéri egység 

 

 

 

 

 

 

Az érintőképernyő ikonok funkcióinak leírása 

Vezetékezési diagram 
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1 Tuya monitor + 2 kültéri egység 

 

1 Tuya monitor + 1 kültéri egység + 1 CCTV kamera 

 

1 Tuya Monitor + 1 Slave monitor (csak 95xxx sorozatú) + 2 kültéri egység 
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1 Tuya monitor + 5 kiegészítő monitor (csak 95xxx sorozatú) + 2 kültéri egység + 2 CCTV kamera + 

Router 
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Alapértelmezett beállítás: Válassza ki a nyelvet és az eszköz azonosítóját 

 

 

 

 

 

 

 

Kérjük, vegye figyelembe: Az eszközazonosító a berendezés fontos konfigurációja a rendszerben. 

Helyesen kell konfigurálni, különben nem fog megfelelően működni. Ha az aktuális eszköz közvetlenül 

a kültéri egységhez van csatlakoztatva, akkor azt 1-re kell állítani, és a többi Slave (kiegészítő) 

monitort 2/3/5/5/6-ra kell állítani, hogy normálisan működjenek.  
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Megjegyzés: A bemeneti videojel típusát pontosan kell beállítani, különben a kép nem jelenik meg 

megfelelően. Ha nem tudja pontosan a bemeneti jel felbontását és formátumát, használhatja az 

automatikus észlelési funkciót. 

 

Töltse le a telefonjára a Tuya Smart alkalmazást, majd végezze el a regisztrációt. 

   

1: Az EZ mód, csak a mobiltelefont használja a WIFI router csatlakoztatásához és a WIFI jelszó 

egyeztetéséhez, az alábbiak szerint:                               

A rendszer párosítása a Tuya Applikációval 

Párosítás EZ móddal 

Nyissa meg a Tuyát, és 

kattintson az Eszköz 

hozzáadása (Add 

Device) gombra 

Válassza ki: Video 

megfigyelés > Okos csengő 

Válassza ki a Wi-Fi Mode 

lehetőséget. 
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Óvintézkedések 

1: A hálózathoz való csatlakozáskor jobb szüneteltetni a magas adatforgalmat a routeren, és először 

tesztelni a WiFi kommunikációt, jó ha a hálózati jel erőssége meghaladja a 90% -ot, mert az EZ 

módban, az erős jel megkönnyíti a kapcsolódás sikerét. 

Megjegyzés: Ha az EZ módban való kapcsolódás sikertelen, általában a következő hibák lehetnek: 

A csatlakozás 2 percig 

is eltarthat. 

Sikeres csatlakozás 

esetén a beltéri egység 

kijelzőjén megjelenik az 

IP cím. 

Nevezze el az eszközt, 

majd kattintson a Kész 

gombra. 

Kattintson az eszköz 

ikonjára. 

Megjelenik a kamera 

képe. 

A monitoron kattintson a 

pipa ikonra. 
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1: Az útkezelő felhasználóinak összes száma általában 16 ; 32; 128 lehet ez többnyire 16. Ha sok 

felhasználó csatlakozik, akkor nehéz lesz új csatlakozást létrehozni az EZ adásmódon keresztül. Ebben 

az esetben törölhet néhány felhasználót, vagy használhatja az AP csatlakozási módot. 

2: Néhány régebbi WiFi útválasztó kódolási és dekódolási módszerei viszonylag régiek, és nem 

támogatják az EZ gyorscsatlakozást. Ebben az esetben csak AP üzemmóddal lehet csatlakozni. 

3: Ha nagyfelbontású WiFi kamerát csatlakoztat egy WiFi routerhez, az a kapcsolat sikerességét 

befolyásolja, mivel a nagy felbontású videó nagy sávszélességet használ, és az EZ módú kapcsolat 

során sugárzási megszakítást okoz, ezért a sikeres konfigurálás nehezebb lesz. A módszer az lehet, 

hogy kikapcsoljuk a WiFi kamera tápellátását, majd a kapcsolat sikeres létrehozása után 

visszakapcsoljuk a kamera tápellátását; vagy használja az AP módot a csatlakozáshoz. 

4: Ne csatlakoztasson egyszerre kettőnél több kaputelefont ugyanazon routerre, különben 

keresztkódolnak egymással. Ekkor az egyiket kapcsolja ki, amíg a másikat csatlakoztatja. 

 

 

Az AP mód gyors konfigurálásához a Beállítások > Hálózat) alatt válassza az AP módot.  

Kattintson a következő képen alul megjelölt gombra, ekkor a rendszer újraindul.                 

 

 

 

 

 

 

 

Miután újraindította a kapcsolódást, és a csatlakozás sikeresen megtörtént a App segítségével, a 

következő felületet fogja látni: 

 

 

 

 

 

 

 

Ehhez lépjen be az App-ba és tegye a következőket: 

Párosítás AP móddal 
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A Tuya APP a következőképpen működik: 

   

   

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyissa meg a Tuyát, és 

kattintson az Add Device 

gombra 

Video megfigyelés > 

Okos csengő 

Válassza a Wi-Fi módot. 

módot, majd válassza az AP 

módot. 

A telefon WiFi 

beállításoknál a WIFI 

hotspot neve megegyezik az 

interfésszel,  a kapcsolódási 

jelszó: 12345678 

Írja be a WiFi hálózat 

nevét és jelszavát. 

Keresse meg a telefonján a 

WiFi beállításoknál a 

kaputelefon nevét (SmartLife-

XXXX) és írja be az 

12345678 jelszót, és 

csatlakozzon.  
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Megjegyzések az APP használatához 

1: Ha az eszközt már sikeresen csatlakoztatták egy felhasználóhoz, és az eszközt egy másik 

felhasználó kívánja a továbbiakban használni, akkor a régi felhasználónak törölnie kell az eszközt az 

APP alkalmazásból, mielőtt továbbadná egy másik felhasználónak. (Megjegyzés: A felhasználót akkor 

kell törölni, mikor a hálózati kapcsolódás működik, különben csak a mobilalkalmazásban törli, a 

szerveren nem). Törlés után térjen vissza az APP-ba, hogy ellenőrizze és megerősítse. 

2: A gyári beállítások visszaállítása után, miután a gép visszaáll, és újra szeretné csatlakoztatni, akkor 

a felhasználónak törölnie kell az eszközt az app-ban, majd újra kell csatlakoznia.  

App funkciók bemutatása 

   

    
Készítsen képeket az APP-ban, és mentse el az 
APP segítségével a telefonjában 

     

Beszélgetés 

    
Videó felvétel. A videó a telefonban kerül 
mentésre, nem az SD-kártyán 

      
Ajtó nyitása: Nyissa ki a kültéri egységgel 
összekötött elektronikus zárat. 

      
Csatornaváltás, ez összefügg a beltéri egység 
menü beállításával 

     
Független kapu nyitása: Nyissa ki a beltéri 
egységhez csatlakoztatott kaput. 

      
Videók lejátszása az SD-kártyáról (ha nem látja, 
görgessen lejjebb az Appban) 

      
Képek lejátszása 

 

 

 

 

A beltéri egység menüjének kezelése 
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Ha a figura piros, az azt jelenti, hogy ezen a csatornán be van 
kapcsolva a mozgásérzékelés, a szürke pedig azt, hogy a csatorna 
mozgásérzékelése ki van kapcsolva 

   

          

1: „Otthoni mód”, normál üzemi állapot. A mobiltelefonra kimegy a 
hívás. 
 
2: „Nincs otthon” módban, a kültéri egység hangüzenetben felkéri a 
látogatót, hogy hagyjon üzenetet. Ekkor videó és hangrögzítés történik 
az SD kártyára. A mobiltelefonra is kimegy a hívás. 
3: „Alvó üzemmód”: A monitor bekapcsol, de nem ad hangot, a kültéri 
sem cseng, a mobiltelefonra kimegy a hívás. 

    
    Hálózati kapcsolat állapotának jelzése 

    
        Hívásnapló fájlok 

    
        Üzenetfelvétel fájlok 

    
        Mozgásérzékelés felvétel fájlok 

    
        Riasztási naplófájlok 

 

Érintse meg a képernyőt a menübe való belépéshez. 

 

1. Windows 10 stílus: 

 

2. Android stílus: 

 

Menü stílusa 
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3. Alap stílus: 

 

A felületen háromféle stílus állítható be. A stílusváltás után a kaputelefont nem kell újraindítani. 

 

 

 

 

1: Kérjük, formázza meg az SD-kártyát a monitorban, és ha szeretné, számítógépen másoljon fájlokat 

az SD kártya megfelelő mappájába (Digitális képkeret fájl, csengőhang fájl). 

2: Gyári beállítások visszaállítása: Az összes beállított paraméter visszaáll gyári értékre. Mielőtt új 

felhasználónak adja át az eszközét, ne feledje, hogy az eszközt az App-ból is törölje, különben mások 

nem tudják párosítani és nem használhatják. Nem lehet csatlakoztatni az internethez! 

 

 

1: (Képernyő kikapcsolva): 10 másodperc tétlenség után a kijelző kikapcsol. 

2: (Óra): Aktuális idő.  

Beállítás 

 Rendszer 

 Idő 
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Megjegyzés: 

1: A képfájlt számítógépen át kell másolni a Digital Frame mappába, a kép felbontása nem lehet 

nagyobb, mint: 2526x1576, a formátum JPEG. 

2: A digitális képkeret funkció nem működik mozgásérzékelés közben 

3: Fájl törlése: hosszan nyomja meg a fájl nevét az almenü megjelenítéséhez, majd válassza a "Törlés" 

vagy a "Mindet töröl" elemet, majd kattintson a fájlra a lejátszási felületre való belépéshez. 

 

 

1: Ha valamelyik eszköznél a kapcsolat nincs engedélyezve, akkor kitekintéskor a csatorna váltás 

esetén a kép átugrik a következő engedélyezett csatornára. A kikapcsolt csatornát az APP sem jeleníti 

meg. Kérjük, gondosan állítsa be. 

2: A mozgásérzékelés nem nyitható meg egyidejűleg a digitális képkerettel.  

3: Ha a Mozgásérzékelés jelzése az APP-al ki van kapcsolva, a telefon nem jelzi a mozgás észlelését. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Digitális képkeret 

Eszközök 

Csengetés 
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1: Az egyes kültériegységek csengőhangjai három időtartamra állíthatók be, különböző 

csengőhangokra és hangerőkre, de meg kell jegyezni, hogy a három időtartam között nem lehetnek 

hézagok és átfedések, különben a rendszer az alapértelmezett paraméterek szerint fog csengetni. 

2: Felhívjuk figyelmét, hogy a kültéri egység hangereje nem lehet nagyobb, mint a beltéri egység 

hangereje. 

 

 

Megjegyzés: 

1. Kattintson a fájl nevére a megtekintéshez, vagy érintse meg hosszan a fájl nevét a törlés művelet 

megkezdéséhez. 

2. A készülék egyidejűleg csak 1 kültéri egység, vagy 1 kamera képét tudja rögzíteni. 

 

 

 

  

Felvétel 

Video interfész ikonok leírása 
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Kicsinyítés 

           

 

           
Nagyítás 

           
Váltás a következő csatornára: Ajtó1 > Ajtó2 > Cam1 > Cam2 

           
Készítsen egy képet 

           
Pillanatkép 

      
1. ajtó / 2. ajtó nyitás 

           
Független kapu kinyitása 

       
Hívás fogadás, megszakítás 

 

 

Kérjük, vegye figyelembe az egységek matricáján feltüntetett rajzot, hogy elkerülje a hibás 

csatlakozást. A kábelezési követelmény (a vezeték minősége) nagy hatással van a kép és 

hangminőségre: 

1, 4 eres általános árnyékolatlan és árnyékolt vezeték; 

2, A tényleges távolság a kültéri kamerától a legtávolabbi beltéri monitorig:  

Átviteli távolság < 30 m (4x0,4 mm2) 

Átviteli távolság < 60 m (4x0,65 mm2) 

 

3, Ha a távolság 60 méternél nagyobb, a legjobb, ha vastag réz kábelt, árnyékolt vezetéket vagy 3 

eres közönséges árnyékolatlan kábelt + 75 Ohmos koaxiális videó kábelt választ. Csatlakoztassa az 

árnyékolást a GND-hez. 

Háromvezetékes árnyékolatlan kábel + SYV75 Ohmos videokábel 

 

  

Hangerő, fényerő, kontraszt, 

színtelítettség beállítása 

Megjegyzés a vezeték csatlakozásról 
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Beépített tápfeladós kamerakábel tápkábellel (2x0,5mm2 + 75 Ohm koax) 

 

4, Ha a felhasználó CAT5 vagy CAT6 hálózati kábelt szeretne használni, a kültéri kamerától a 

legtávolabbi beltéri monitorig terjedő tényleges távolság korlátozott lesz. Árnyékolatlan hálózati 

kábel esetén a távolság legfeljebb 20 m lehet. Árnyékolt hálózati kábel esetén a távolság legfeljebb 

40 m lehet. A CAT5 vagy CAT6 hálózati kábel 4 db csavart érpárból áll (8 vezeték), itt egy csavart 

érpár kerül felhasználásra egy érként. Zöld-fehér + zöld, barna-fehér + barna, narancs-fehér + 

narancs, kék-fehér + kék. 

 

Ha árnyékolt vezetéket (FTP) használ, akkor az árnyékolást mindkét végén a GND-hez kell 

csatlakoztatni. 

Megfelelőségi nyilatkozat: 
 
A Flexio Bt. kijelenti, hogy a 95703, 95103 készülék megfelel az EN55032:2015/AC:2016, EN61000-3-
2:2014, EN61000-3-3:2013/A1:2019, EN55035:2017 szabványok alapvető követelményeinek és egyéb 
vonatkozó rendelkezéseinek.  
 
A termék jótállási ideje 12 hónap.  

 
Jótállás: 
A készülék hibamentes működéséért a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet alapján a vonatkozó 
jogszabályok előírásai szerint, az eladás napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást biztosítunk. 
Szavatossági idő: 2 év. 
 
A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibákkal kapcsolatban a Flexio Bt. 
2363 Felsőpakony, Csokonai u. 45., tel: 29/541-020, illetékes. 
 
Magyarországi forgalmazó: Flexio Bt. 2363 Felsőpakony, Csokonai u. 45. (T:29/541-020), 
info@flexiobt.hu, www.flexiobt.hu 
 


