
Kedves felhasználók,
Köszönjük, hogy megvásárolta a SmartCam 360 °-os
videokamerát. A készülék beállítása előtt, gondosan olvassa el
az alábbi feltételeket.
1. A jótállási időszak a vásárlás napjától számított egy év. A jótállási
    időtartam alatt a készülék rendeltetésszerű használata esetében
    cégünk ingyenes javítási szolgáltatást biztosít.
2. A következő példák nem tartoznak a jótállás hatálya alá:
 • Bármilyen meghibásodás a készülék nem megfelelő
   környezetben történő használata miatt
 • hibás telepítés, illetéktelen karbantartás, baleset vagy egyéb
   külső tényezők okozta hibák
 • Bármely eszköz, szoftver vagy harmadik fél összetevő
   használatából eredő hiba
 • A termék régebbi a garanciális időszaknál
 • A termék vonalkódja nem azonosítható, vagy nem egyezik meg
 • Rendellenességek vagy sérülések, amelyek nem a tervezés, a
   technológia vagy a gyártás során keletkeztek

TARTALMAZZA
Miután kinyitotta a csomagot, győződjön meg arról, hogy a
videokamera (a továbbiakban: készülék) ép és sértetlen.
Győződjön meg róla, hogy a tartozékok sértetlenek: 1x kamera,
1x bázis, 1x tápkábel, 1x adapter, 1x utasítás, 2x csavar.

A KAMERA ELSŐ OLDALA
Jelzőfény
• A piros lámpa világít: a videokamera töltésjelző lámpája
• A piros lámpa villog: várakozás, hogy a felhasználó számára új
  készülék csatlakoztatására
• A zöld lámpa világít: nincs internet kapcsolat
• A zöld lámpa villog: a fényképezőgép csatlakozik az internethez,
  és a felhasználó nyomon tudja követni a videó felvételeket.

Reset gomb
Nyomja meg a RESET gombot 1-2 másodpercig, a készülék 
visszaállítja a gyári beállításokat és újraindul (lásd a képet).
Kártyahely mikro SD-hez128 GB-ig támogatja a micro SD kártyát. 
Ha microSD kártyát helyez be, először inicializálja.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
• A mellékelt kábellel csatlakoztassa a kamerát a villamos
  tápellátásához
• A piros lámpának világítania kell
• Várjon kb. 30 másodpercig, hogy a kamera bekapcsolódjon
• Várjon még kb. 20 másodpercig, amíg 2 sípoló hangjelzést nem hall
• Indítsa újra a kamerát, hogy felkészítse a csatlakozásra
  (a nyíláson belül van egy kis gomb, amelyet nyomjon be a
  mellékelt klipszel)
• Ha a visszaállítás sikeres, akkor ismét 2 sípoló hangjelzés hallható
• Ezután a piros lámpa villogni kezd, most csatlakoztathatja a
  kamerát az alkalmazáshoz
• Első regisztráció / bejelentkezés az alkalmazásba
• Ezután adja hozzá a kamerát kattintson a + gombra a jobb felső
  sarokban
• Válassza ki a kamera csatlakoztatásának módját (WIFi
  csatlakozást javasolunk)
• Ha a fényképezőgépet még nem állította vissza (lásd fent),
  állítsa alaphelyzetbe
• Amikor a vörös lámpa villog, nyomja meg a “Next” gombot
• A WIFI kapcsolat neve automatikusan megjelenik, írja be a jelszót
  és kattintson a “Next” gombra.
• Válassza ki a helyet, ill. az automatikusan kiválasztódik, majd
  kattintson a “Next” gombra.
• Most a kamera csatlakozik a telefonhoz. Egy hangot fog hallani a
  telefonból
• Ha a fényképezőgép csatlakoztatva van, válassza ki a nevet,
  majd nyomja meg az “OK” gombot
• Ezután kattintson a “ Try it out” gombot
• Most a kamera 360 fokos panorámaképet készít, amely
  segítségével mozgathatja a kamerát
• A kamera készen áll a használatra

FONTOS TUDNIVALÓ:
Ha nem megfelelően állítja vissza a kamerát, akkor azt nem tud 
csatlakozni a telefonhoz. Az első csatlakozásnál a telefont
ugyanarra a WIFI-re kell csatlakoztatni, mint a kamerát. Az
alkalmazás minden további használatához a telefont nem kell 
ugyanazon a WIFI-hálózathoz csatlakoztatni (adatkapcsolat is 
használhat – például, ha utazik). Abban az esetben, ha helytelen 
jelszót ad meg a csatlakoztatáskor, a kamera nem fog csatlakozni. 
Mielőtt csatlakoztatná a kamerát a telefonhoz, ellenőrizze a WIFI 
kapcsolatot, mert a kamera nem támogatja az 5G-ot.

A KÉSZÜLÉKEK TELEPÍTÉSE
A szerelőfalnak bizonyos vastagságúnak kell lennie, és a készülék 
súlyának legalább háromszorosának kell lennie.

Telepítse az aljazatod
Válasszon egy tiszta és lapos falat. Jelölje meg a helyszínt, és 
rögzítse az aljazatod a mellékelt csavarral.
Telepítse a kamerát
Helyezze a kameratestet a mellékelt aljzatra, és forgassa az
óramutató járásával megegyező irányba 90 °-kal.
A kábelek csatlakoztatása
Csatlakoztassa az áramot. A készülék indítása után a vezeték 
nélküli hálózathoz való hozzáférés automatikus lesz.

FUNKCIÓK BEMUTATÁSA
• Panoráma kép és 3D navigáció
• Több video felvétel kódolása
• Figyelmeztetések
• 1080P képfelbontás
• Támogatja a PTZ vezérlést, 360 fokos vízszintes forgatást és a
  80 fokos függőleges forgatást

A funkciók végrehajtása a készülék használatától függ (beleértve a 
videó lejátszást, távoli video lejátszást, figyelmeztető információkat, 
hanghívást, PTZ irányítást és megosztást, stb), ami az internettől 
függ.

PANORÁMIAFOTOGRÁFIA ÉS 3D NAVIGÁCIÓ
A 3D navigációs funkció a készülék forgatását lefedi a kép ujjával 
történő mozgatásával. Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy 
gyorsan és pontosan meghatározza a szükséges pozíciót.

TÖBB VIDEO FELVÉTEL KÓDOLÁSA
A videó felvételek számos biztonsági titkosítási móddal kerülnek 
feldolgozásra, a magánélet védelme érdekében: 
a) Alapértelmezett titkosítás,
b) Kamera beállítás - Titkosítási beállítás - Egyéni titkosítás.

Kattintson 2.x ‘... a gombra a figyelmeztető felület beírásához. 
Amikor a kamerába behelyezésre kerül a micro SD kártya, a 
felhasználó letöltheti és megtekintheti a képeket, vagy a készülék 
csak figyelmeztető üzeneteket küld, de a felhasználó nem tudja 
betölteni a képeket. Miután a figyelmeztető felületet sikeresen 
letöltötte, kattintson a kép lejátszási ikonjára, keresse meg a
megfelelő video fájlt, és a készülék még a figyelmeztetés előtt 
lejátssza a videót. Alkalmazás-beállítási interfészek: kameraidő, 
videó lejátszás, hanglejátszás, hangkészülék, beszélgetés,
átkapcsolási pontosság, helyszín,…

FIGYELMEZTETÉSEK
• Helyezze a készüléket nyitott helyre távol a fémtől
• Ne helyezze a készüléket a bútor hátuljára vagy a
  mikrohullámú sütő közelében
• Kerülje el az audio vonalak és videó vonalak összefonását
• Ellenőrizze, hogy a készülék el van látva Wi-Fi térerővel, és
  hogy annak a közelében van
• A családja biztonsága és biztonsága érdekében őrizze a
  regisztrációs jelszót megfelelően, annak érdekében, hogy
  elkerülje a személyes adatok szivárgását
• Az SD kártya behelyezése előtt húzza ki a tápfeszültséget, hogy
  az SD kártya vagy eszköz ne sérüljön meg

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ: SMARTCAM VIDEO CAMERA 360° 


