
SK Užívateľský manuál pre bezdrôtový 
videozvonček Solight 1L200 
 

Vážený zákazník, ďakujeme Vám 

za zakúpenie nášho výrobku. 

Prečítajte si nasledujúce pokyny a dodržujte 

ich, aby Vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. 

Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či 

poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto 

prístrojom a vždy dodržujte zásady používania 

elektrospotrebičov. Určené na použitie v domácnosti 

alebo vo vnútri miestnosti. Nevystavujte výrobok 

prostrediu s trvalo vysokou vlhkosťou, zabráňte 

kontaktu výrobku s kvapalinami. Návod na použitie si 

uschovajte. 

1. Základné prvky a funkcie 

 

1. Mikrofón 

2. 140 ° HD kamera 

3. Svetelný senzor 

4. Skryté infračervené LED 

5. Tlačidlo 

6. LED kontrolka 

7. Reproduktor 

8. Tlačidlo „reset“ 

9. Micro USB port 

(pre nabíjanie 

batérií) 

10. Montážny držiak 

so 4 

montážnymi 

otvormi pre 

skrutky 

 

 

 



 

 

Obsah balenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Batérie 

Doba nabíjania: 14 hodín pri nabíjaní pomocou 1A 

USB nabíjačky (nie je súčasťou balenia) (cez micro 

USB port na zvončeku). 

Videozvonček 

 

Izolačná páska 

 

2 odolné 
/bezpečnostné  

skrutky 

5 upevňovacích 

skrutiek 

 

 
5 hmoždiniek 

 

Prídavný prijímač 

Montážny držiak 

 

Návod na obsluhu 

 

2 batérie 



Pred použitím úplne nabite batérie typu 18650. Pri 

normálnom používaní batérie vydržia nabité po dobu 

4 až 6 mesiacoch alebo približne 1200 signalizácií 

udalostí. 

Príliš veľa udalostí: Pokiaľ váš prístroj signalizuje 

každý deň veľké množstvo udalostí, je možné, že 

bude treba batérie nabiť skôr. Navyše sa batérie 

vybijú pri každom video prenose na sledovanie alebo 

pri hovore cez dverový zvonček. Ak chcete obmedziť 

nadmerný výskyt udalostí, môžete nastaviť pohybové 

čidlo na nižšiu citlivosť. 

UPOZORNENIE  

Pamätajte na to, že batérie typu 18650 je nutné vložiť 

so správnou orientáciou. Nesprávne vloženie batérií 

spôsobí trvalé poškodenie prístroja. 

 

 

 

Micro USB port (pre 

nabíjanie batérií) (DC 5V) 

 

Nabíjacie batérie typu 18650 

 



3. Inštalácia videozvončeka v aplikácii LiveHome 

 

Krok 1 

Stiahnite si aplikáciu LiveHome. Aplikácia LiveHome 

vám pomôže nastaviť a diaľkovo ovládať váš zvonček. 

Vyhľadajte aplikáciu „LiveHome“ v obchode Apple 

App Store alebo Google Play.  

 

 

 

Krok 2  

Otvorte kryt priehradky 

na batérie a vytiahnite 

izolačné pásky.  

 

 

 

 

 

 

 



Krok 3 

Otvorte aplikáciu LiveHome a na svojom mobilnom 

telefóne a kliknite na tlačidlo „Sign up“ (Registrovať). 

 

Krok 4  

Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a kliknite na 

tlačidlo „Sign up“ (Registrovať).  



Krok 5 

Obdržíte e-mail s aktivačným kódom. Zadajte kód a 

kliknite na tlačidlo „Confirm“ (Potvrdiť)

 

Krok 6 

Zadajte svoju 

e-mailovú 

adresu a 

heslo a 

kliknite na 

tlačidlo 

„Login“ 

(Prihlásiť sa). 

 

  



Krok 7 

Kliknite na tlačidlo „+“. 

 

 

Krok 8 

Kliknite na tlačidlo „Doorbell Scan“ (Vyhľadať 

zvonček). 

 

 

  



Krok 9 

Stlačte a pridržte tlačidlo zvončeka po dobu 8 

sekúnd, až kontrolka na zvončeku začne blikať na 

červeno. 

 

Krok 10 

Kliknite na tlačidlo 

„Yes“ (Áno). 

 

 

 

 

 

 

 



Krok 11 

Pomenujte svoj zvonček. Vyhľadajte názov svojej 

WiFi siete a zadajte heslo k WiFi sieti. Kliknite na 

tlačidlo „Next“ (Ďalej). 

 

 

 

 

 

 

 

Krok 12 

Oskenujte QR kód pomocou kamery na zvončeku. 

Zachovajte medzi prístrojmi vzdialenosť 10 cm. 

Pokud bylo párování úspěšné, zobrazí se 

následující zpráva.  



POZNÁMKA: 

Nezabudnite vo svojom telefóne zapnúť push 

oznámenie. 

1. Prejdite na Nastavenie -> Oznámenie -> ZAP 

2. Zobrazí sa zoznam aplikácií, ktoré podporujú 

push oznámenie. 

3. Kliknite na aplikáciu LiveHome a nastavte 

voľby podľa svojich preferencií. 

 

4. Rozhranie aplikácie Live View 

(1) Späť (2) Prístroj (3) Nastavenie (4) Sila signálu 

WiFi (5) Batérie (6) Vodorovné zobrazenie 

(7) Hlasová komunikácia s návštevníkmi (8) Zvuk 

Prehrávanie (9) Záznam (10) Snímok obrazovky 

 



5. Inštalácia zvončeka na stenu 

 

6. Poradca pri problémoch 

Otázka: Ako dlho zostanú moje videonahrávky 

uložené na mojom účte? 

Odpoveď: Vaše videá sa ukladajú do úložiska Free 

Cloud po dobu až 7 dní. 

Otázka: Ako môžem REŠTARTOVAŤ zvonček? 

Odpoveď: Stlačte a pridržte tlačidlo RESET po dobu  

5 sekúnd. 

Otázka: Ako môžem znova uskutočniť úvodné  

NASTAVENIE zvončeka? 

Odpoveď: Stlačte a pridržte tlačidlo na zvončeku po  

dobu 8 sekúnd. Potom postupujte podľa pokynov  

Krok 1           Krok 2                Krok 3  

Posuňte 
smerom 

dolů 

Utiahnite skrutku 



aplikácie pre dokončenie nastavenia Wi-Fi siete. 

Otázka: Ako môžem používať videozvonček spoločne  

so svojou rodinou? 

Odpoveď: Otvorte si aplikáciu LiveHome: 

 Na domovskej stránke kliknite na ikonu „Share“ 

(Zdieľať). 

 Kliknite na voľbu „E-mail share“ (Zdieľať e-

mailom) alebo „QR code share“ (Zdieľať 

pomocou QR kódu) 

Zdieľanie e-mailom: 

Príslušný používateľ, s ktorým prístroj zdieľate, 

dostane e-mail s QR kódom. 

Oskenujte QR kód pre stiahnutie aplikácie 

LiveHome. Používateľ, s ktorým prístroj zdieľate, si 

musí zaregistrovať účet (pamätajte, že je nutné 

použiť rovnakú e-mailovou adresu ako v 

predchádzajúcom kroku). Prihláste sa na účet a 

uvidíte zdieľaný zvonček. 

Zdieľanie pomocou QR kódu: 

 Otvorte aplikáciu LiveHome na mobilnom 

telefóne nového používateľa. 

 Na domovskej stránke kliknite na tlačidlo „+“ 

 Kliknite na tlačidlo „Scan QRcode“ (Oskenovať 

QR kód), potom naskenujte predtým 

vygenerovaný QR kód. 

 Zobrazí sa hlásenie „Share successful“ 

(Zdieľanie sa podarilo), kliknite na tlačidlo 

„Confirm“ (Potvrdiť). 



 

Otázka: Koľko používateľov môže súčasne sledovať  

videokanál? 

Odpoveď: Videokanál môžu súčasne sledovať až 3  

používatelia, avšak priamo komunikovať môže vždy  

len 1 používateľ. Zariadenie je kompatibilné so  

systémami iOS a Android. 

Otázka: Je podporovaná frekvencia siete WiFi 5 GHz? 

Odpoveď: Nie. Podporovaná je len WiFi 2,4GHz. 

Otázka: Prečo má zvonček zlý príjem signálu Wi-Fi? 

Odpoveď: Váš zvonček je možno príliš ďaleko od  

bezdrôtového routera alebo sú medzi týmito prístrojmi  

prekážky, ktoré znižujú silu signálu. Môžete skúsiť 

 router preniesť na iné miesto alebo si zakúpiť  

predlžovač/opakovač signálu z bezdrôtového routera. 

 

Bezdrôtový prídavný prijímač (voliteľný) 

Pripojte videozvonček s prídavným prijímačom pre 

okamžitú signalizáciu zvonenia videozvončeka vo 

vašej domácnosti. Keď ste doma, budete počuť signál 

bezdrôtového prídavného prijímača, bez toho aby ste 

museli sledovať aplikáciu videozvončeka! Prídavný 

prijímač môžete zapojiť do ktorejkoľvek zásuvky, takže 

ju môžete umiestniť kdekoľvek v domácnosti. 

 

POZNÁMKA: 

Videozvonček je kompatibilný len s naším 

bezdrôtovým prídavným prijímačom, nie s bežnými 

prijímačmi. Bezdrôtový prídavný prijímač je voliteľné 



príslušenstvo. Pokiaľ nie je nainštalovaný, odosiela 

oznámenie zvonček napriek tomu oznámenie priamo 

do aplikácie LiveHome. 

 

1. Základné prvky a funkcie 

2. Začíname 

Spárujte svoj prídavný prijímač s videozvončekom. 

Krok 1 

Pred inštaláciou skontrolujte, či je váš videozvonček 

spojený s vaším telefónom, a zapojte prídavný prijímač 

do zásuvky. 

 

Nasta
venie  
melód

ie 

LED 

Hlasitosť 



Krok 2 

Stlačením tlačidla pre 

nastavenie tónu môžete 

prechádzať 52 rôznymi 

melódiami a niektorú si 

vybrať. 

 

 

 

Krok 3 

Stlačte a pridržte tlačidlo 

ovládania hlasitosti na 5 

sekúnd, až sa rozsvieti 

modrá kontrolka. 

 

 

 

 

Krok 4 

Stlačte tlačidlo zvončeka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Krok 5 

Stlačte znova tlačidlo zvončeka. Prídavný prijímač 

automaticky prehrá vami vybranú melódiu. 

 

Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972,  

Hradec Králové 500 06, www.solight.cz 

 

Solight Holding s.r.o. prehlasuje, že výrobok je v 

zhode s požiadavkami a ustanoveniami smernice 

2014/53/EU. Zariadenie je možné voľne prevádzkovať 

v EU. Na výrobok je vystavené Prehlásenie o zhode a 

je umiestnené na stiahnutie na www.solight.cz. 

Výrobok je možné prevádzkovať na základe 

všeobecného oprávnenia č. VO-R/10/05.2014-3 

 

http://www.solight.cz/

