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PoPis zařízení

obsah balení

dotykový panel

ukazatel stavu

IR senzor

mikrofon

HD kamera

světelný senzor

napájení

reproduktor

Pivot Senzor pro dveře a okna (2x) Adaptér

Reset zařízení: podržte dotykový panel po dobu 10 sekund
Bluetooth spárování: dvakrát rychle klikněte na horní dotykový panel - uslyšíte 
slovo pairing

CZ
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Zmodo

CZ

nastavení

v této příručce se dozvíte základy nastavení vašeho zmodo Pivot. Pro detailní 
nastavení a řešení případných problémů navštivte www.zmodo.com/support

1. v prostorách, kde chcete umístit Pivot musíte mít dobré pokrytí WiFi.

2. zjistěte název vaší WiFi sítě (ssiD) a heslo.

3. WiFi síť musí být na frekvenci 2.4Ghz a podporovat šifrování WPa nebo 
WPa2.

4. WiFi síť nesmí být skrytá.

5. v názvu WiFi sítě nesmí být mezery (pokud je název vaší WiFi sítě například 
Moje wifi, musíte ji přejmenovat na Moje_wifi).

6. stáhněte a nainstalujte si aplikaci Zmodo pro android nebo ios.

7. Po nainstalování aplikace si v aplikaci vytvořte nový zmodo účet. 

8. Poté spusťte váš zmodo Pivot. 
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CZ

nastavení aPlikace zmoDo

1.
Přihlašte se do aplikace a klikněte na 
ikonku + v pravém horním rohu pro 
přidání nového zařízení.

2.
Zvolte Zink jako metodu připojení k 
vašemu Pivotu. Pivot bude přidán do 
vašeho zmodo účtu.

3.
Pokud připojujete jeden Pivot, klikněte 
na ikonu . Pokud chcete připojit více 
zařízení, klikněte na + a zvolte kolik Piv-
otů chcete připojit.
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CZ

4.
klikněte na Tap here to begin setup 
pro spuštění připojení k WiFi síti.

5.
Zvolte síť s názvem zmD_saP a připojte 
se k ní.

6.
vraťte se do aplikace zmodo a zadejte 
název WiFi sítě a heslo, ke které se má 
váš Pivot připojit. 

Poznámka: Název sítě a heslo rozlišuje 
malá a velká písmena.

klikněte na  pro potvrzení. 
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CZ
7.

Pokud vidíte tuto zprávu, Pivot se 
připojuje k vaší WiFi síti. tento krok 
může trvat několik minut.

Po úspěšném připojení následuje krok 
11.

Při neúspěšném připojení následuje 
krok 8.

8.
klikněte na Tap here to select WiFi.

9.
Zvolte WiFi síť, ke které se má Pivot 
připojit.

vraťte se do aplikace zmodo.
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CZ
10.

Aplikace automaticky vyhledá váš 
Pivot a připojí ho k WiFi síti. to 
může trvat několik minut. 

11.
Zvolte jméno a heslo pro váš Pivot. 
klikněte na  pro uložení.

12.
váš Pivot je nyní úspěšně nastaven.
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CZ

monitorování oken a Dveří

Po otevření dveří nebo okna se Pivot automaticky otočí a zjistí, co se stalo. 
stačí umístit dodané senzory na dveře nebo okno a v aplikaci v položce Preset 
Settings nastavit umístění vašich senzorů.

Pokud Pivot zjistí, že došlo k otevření dveří nebo oken, automaticky se Pivot 
otočí na pozici, kterou jste nastavili a natočí 30 sekund dlouhé video.

Poznámka: Jednu část senzoru umístěte na rám dveří nebo okna a druhou na 
pohyblivou část dveří nebo okna. Maximální vzdálenost mezi oběma senzory 
musí být menší než 2 cm při zavřených dveřích nebo okna.
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CZ

chytrá Detekce Pohybu

Pivot umí detekovat pohyb kdekoliv v místnosti, i když jeho kamera není 
na dané místo natočena. Při zaznamenání pohybu dojde k automatickému 
záznamu videa o délce 30 sekund a poslání upozornění do aplikace v telefonu.

Pokud je pohyb detekován mimo zorné pole kamery, Pivot se automaticky 
otočí pro záznam pohybu. stačí mít aktivovanou funkci 360° Detection v nas-
tavení Pivotu.  
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CZ

Přehrávání uloženého viDea

Pivot má paměť o velikosti 16Gb pro záznam videa. nahrané záznamy můžete 
kdykoliv přehrávat. 
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CZ

sleDujte stav vašeho Domova

Pivot má zabudované senzory pro sledování teploty a vlhkosti vašeho domova.  



- 12 -

CZ

Přehrávání huDby

chcete přehrávat hudbu? můžete použít zabudovaný bluetooth reproduktor 
vašeho Pivotu. na vašem telefonu, tabletu nebo počítači stačí zapnout blue-
tooth a na Pivotu dvakrát rychle kliknout na dotykové tlačítko. uslyšíte slovo 
pairing, a poté jen stačí vybrat zařízení Pivot v seznamu bluetooth zařízeních 
ke kterým se můžete připojit.   
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CZ

barvy Pivotu

ukazatel stavu Pivotu zobrazuje stav následovně:

 Zelená
   Pivot se zapíná.

 Blikající zelená
      Pivot je připraven pro nastavení.

  Blikající modrá
       Pivot se připojuje k WiFi síti. Pivot nevypínejte a nevypojujte ze zásuvky.

 Modrá
    Pivot je úspěšně připojen k WiFi síti

technická PoDPora

infolinka: 800 118 629
email: support@umax.cz

servisní střeDisko
conQuest entertainment a. s  
hloubětínská 11, 198 00 Praha 9
+420 284 000 111


