
Stilo vezeték nélküli okos kaputelefon STI1571 

Használati útmutató 

Jellemzők: 

- HD videó: fogadjon és rögzítsen HD minőségű képeket az okoseszközével 

- 2 csatornás audio: okoseszköze segítségével bárhol, bármikor válaszolhat a kaputelefonos hívásokra 

- Éjszakai mód: automatikusan bekapcsol sötétedés után 

- Mozgásérzékelő: Figyelmeztetést küld az okoseszközére, ha valaki a kaputelefon közelében van 

- Gyors és egyszerű telepítés: percek alatt csatlakoztatható a 2.4Ghz-es Wi-Fi hálózatra 

- A csomag tartalmazza az újratölthető akkumulátort, és a rögzítő szettet 

Specifikációk: 

Video felfontás 1080 x 720 pixel 

Betekintési szög 166° 

Audio 2 csatornás audio zajszűréssel 

Átviteli frekvencia IEEE 802 11 b/g/n (csak 2.4Ghz) 

Tárhely kapacitás max. 32GB SD kártya (nem tartozék) 

IP védelem IP44 

Akkumulátor 3 x 18650 akkumulátor (összesen 6000mah)  

Fogyasztás 200uA készenlétben, 170mA használatban 

Méretek 140 x 75 x 30mm 

Súly 275g 

 

A csomag tartalma: 

1db Wi-Fi kaputelefon 

3db 18650 akkumulátor 

1db biztonsági csavar és kulcs 

1db rögzítő szett 

 

Termék ismertető: 

  IR LED  Mozgásérzékelő 

  Kamera  Fény szenzor 

  Mikrofon 

 

Hívás gomb  Indikátor fény 

  Hangszóró 



USB bemenet 

SD kártya 

Reset gomb  

  Rögzítő fülek 

 

 

 

Akkumulátor 

 

Felszerelés lépései: 

1. Vegye le termék hátulján lévő rögzítő lemezt, ehhez tartsa egyhelyben a rögzítő lemezt miközben felfelé 

csúsztatja a készüléket. 

2. A rögíztő csavarok segítségével szerelje fel a kívánt helyre a rögzítő lemezt. Alternatív megoldásként 

használhatja az öntapadós ragasztószalagot az ajtókerethez való rögzítéshez. 

Megjegyzés: Ajánlott tesztelni a kaputelefont felszerelés előtt, hogy a kívánt helyen megfelelő jelet kap-e a 

vezeték nélküli hálózatból. 

3. Helyezze be megfelelően akkumulátorokat az eszközbe. 

4. Nyomja a Reset (visszaállító) gombot 5 mp-ig, amíg az indikátor LED lassan villogni kezd, ekkor az eszköz kész 

a használatra. 

5. Tegye vissza az akkumulátor fedelet, helyezze vissza a kaputelefont a rögzítő lemezbe, és rögzítse a biztonsági 

csavarral (hex-kulcs tartozék).  

Az eszköz beállítása: 

1. A kaputelefon és az okoseszköz alkalmazás segítségével párosítható. Keressen rá az „XSH Cam” alkalmazásra 

az okoskészülékének megfelelő alkalmazás boltban (APP Store, Google Play), vagy szkennelje be az alábbi QR 

kódokat: 

2. Mielőtt elkezdené, győződjön meg róla, hogy az okoseszköze csatlakoztatva van 2.4Ghz Wi-Fi hálózathoz. 

Megjegyzés: A kaputelefon nem működik 4.8Ghz-nél gyorsabb hálózatokon. 



3. Telepítse, és indítsa el az XHS Cam App-ot az okoskészülékén, majd kattintson az „Add a 

Device” ikonra, majd a „Setup device” gombra. 

4. Kapcsolja be az okos kaputelefont, ekkor hangjelzéssel jelzi az eszköz, hogy készen áll a 

párosításra. Amennyiben ekkor nem ad ki hangot az eszköz, tartsa nyomva 5mp-ig a piros 

Reset gombot a kaputelefon hátulján a visszaállításhoz. Amennyiben sikeres volt a párosítás 

a LED indikátor kéken villog az eszköz elején. 

5. Az alkalmazás automatikusan csatlakozik ahhoz a Wi-Fi hálózathoz, amire az okoseszköze 

csatlakozott. Írja be a hálózathoz tartozó jelszót az alkalmazásban, majd nyomja a „Next” 

gombot.  

6. Ezt követően az okoseszköze elkezd csatlakozni a kaputelefonhoz. A megfelelő 

csatlakozáshoz tartsa a 2 eszközt 30cm távolságra egymástól, és kapcsolja be a hangot az 

okoskészülékén, így hallhatja a párosítás hangjelzését. 

7. Csatlakozás után, egy audio üzenetet fog hallani, és egy megerősítő képernyőt fog látni, 

ahol beírhatja az eszköz nevét, és a jelszót (min. 8 karakter).  

Válassza ki a Non-Chinese Mainland opciót lent, és nyomjon a „Finish” gombra. 

8. A telepítés véget ért, a kaputelefon új eszközként fog megjelenni az alkalmazásban. Az élő 

nézethez, kattintson a kaputelefonra a készülék listában (lásd jobbra).  

9. Az élő nézetben kattintson a settings (beállítások) gombra (jobb oldalt alul). Itt a 

környezetnek megfelelő beállításokat, módosításokat alkalmazhat a kamerán. 

10. Szintén ebben a menüben található a QR kód, amit elküldhet a családtagjainak, barátainak, 

akikkel meg szeretné osztani a kaputelefon használatát.  

A kaputelefon funkciói: 

1. Az élő videó nézeten kontroll gombok találhatóak, amivel felvételt készíthet, némíthat, nagyíthat, és 

videóhívásokat indíthat, kérjük tekintse meg az alábbi funkciógombokat: 

2. Amikor egy látogató benyomja a gombot a kaputelefonon, az összes csatlakoztatott eszköz csengő hangon 

fogja jelezni a hívást, és értesítési üzenet fog megjelenni a kijelzőn. A látogató megnézéséhez kattintson 

közvetlenül az értesítésre, vagy az applikációban kattintson az élő video nézetre (3). 

3. Beszélgetés kezdeményezéséhez nyomja az élő beszélgetés (5) gombot. Videófelvételt is indíthat a videó 

felvétel (6) gombbal. 

4. A teljes képernyős nézetre váltáshoz fordítsa el az okoseszközét vízszintes pozícióba. Ekkor az érintőképernyős 

telefonján, eszközén 2 ujját a képernyőn mozgatva tud nagyítani, kicsinyíteni. 

5. A kaputelefonban PIR mozgásérzékelő szenzor található, ami érzékeli a mozgást az eszköz körül, és erről 

értesítést küld. Az érzékelő érzékenysége a beállításokban állítható. 4 opció közül választhat: Disabled – 

kikapcsolja a mozgásérzékelő funkciót; Low – csak 7mp folyamatosan érzékelt mozgás után küld értesítést; 

Medium – 5mp mozgás után küld értesítést; High – 1-2mp mozgás után értesít. 



Ha SD kártyát használ a kaputelefonban a mozgásérzékelő funkcióval együtt videót is rögzít 30mp-ig az eszköz.  

Megjegyzés: ha zsúfolt környéken használja a kaputelefont, ajánlott kikapcsolni a PIR funkciót a folyamatos 

értesítések elkerülése érdekében. 

További megjegyzések: 

• Az eszközt 3db 18650 újratölthető lithium akkumulátor táplálja. Teljesen feltöltve 6 hónap folyamatos 

használatot biztosít. Amikor az akkumulátorok töltöttsége alacsony, figyelmeztető üzenet fog megjelenni a 

csatlakoztatott okoseszközökön. Ezt követően amint lehet töltse fel az akkumulátort. 

• Próbálja a kaputelefont kellően közel tartani a Wi-Fi router-hez, kerülje a túl vastag falak okozta blokkolást. A 

végleges felszerelés és rögzítést, csak a videóminőség tesztelését követően végezze el. 

• A termék alacsony fogyasztású, csak a csatlakoztatott eszközzel távolról irányítva, mozgásérzékelés esetén, 

vagy a gombot benyomva aktiválódik. Ezen funkciók után legfeljebb 30mp-ig marad aktív a készülék, majd 

készenléti állapotra kapcsol. 

• Kiegészítő termékként elérhető beltéri csengő (nem tartozék), ami csatlakoztatható a kaputelefonhoz és 

az okoseszközéhez. Ez a beltéri csengő csak akkor cseng amikor a kaputelefonon lévő gombot 

benyomják. Az esetben lehet hasznos, ha nincs a közelben csatlakoztatott okoseszköz. 

Probléma elhárítás: 

Az okoseszköz nem 
csatlakozik a 
kaputelefonhoz 

Ellenőrizze, hogy a 2 eszköz 30cm-en belül van 
egymáshoz képest. 
Győződjön meg, hogy 2.4Ghz hálózatot használ. 
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a hang az 
okoseszközén. 

Nincs hang az okoseszközén Ellenőrizze be van-e kapcsolva a hang, 
Győződjön meg, hogy a némítás gomb nincs 
bekapcsolva. 

PIR mozgásérzékelő funkció 
túl gyakran riaszt 

Győződjön meg, hogy a PIR szenzor tiszta és nincsenek 
előtte akadályok. 
Állítsa be a szenzor érzékenységét a beállításokban. 

PIR mozgásérzékelő nem 
működik 

Győződjön meg, hogy a PIR szenzor tiszta és nincsenek 
előtte akadályok. 
Ellenőrizze, hogy a PIR funkció be van kapcsolva, és a 
megfelelő érzékenységet állította be. 

A látogató nem hallja Önt Ellenőrizze, hogy megnyomta-e az élő beszélgetés 
gombot az okoseszközén. 

Az élő videó minősége 
gyenge, akadozik 

Győződjön meg róla, hogy a kaputelefon a vezeték 
nélküli hálózat hatótávján belül van. 

  

Figyelmeztetések: 

• Soha ne tisztítsa a készüléket vízzel, vagy más folyadékkal, ne merítse vízbe! Mindig tisztítsa a kamera lencséjét 

száraz, puha, szöszmentes kendővel. 

• Próbálja távol tartani a készüléket a közvetlen napfénytől, és amennyire lehetséges erős esőtől, párától. 

• Kérjük ne használja az eszközt, ha az sérült. 

• Ne próbálja javítani, vagy szétszerelni az eszközt, ezen műveletek garanciavesztéssel járnak.  

 

Gyártó:  

Daniella Kereskedelmi Kft. 

4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3. 

www.daniella.hu 

http://www.daniella.hu/

