
Drodzy użytkownicy,
Dziękujemy za zakup naszej kamery SmartCam360.
Przed zainstalowaniem przeczytaj uważnie poniższe warunki
1. Okres gwarancji wynosi jeden rok od daty zakupu. W okresie
   gwarancyjnym nasza firma zobowiązuje się usuwać problemy
   powstałe w wyniku normalnego użytkowania urządzenia.
2. Przykłady, które nie są objęte gwarancją:
 • Potencjalne awarie spowodowane używaniem w
   nieodpowiednim środowisku
 • Wszelkie błędy wynikające z nieprawidłowej instalacji,
   nieautoryzowanej konserwacji, wypadku lub innych czynników
   zewnętrznych
 • Wszelkie błędy wynikające z korzystania z urządzenia,
   oprogramowania lub komponentu osób  trzecich
 • Produkt jest starszy niż okres gwarancji
 • Kod kreskowy produktu nie może zostać zidentyfikowany lub jest
   niezgodny
 • Usterki lub uszkodzenia, które nie wynikają z projektu,
   technologii i produkcji

ZAWIERA:
Po otwarciu opakowania upewnij się, że kamera (dalej:
urządzenie) jest nienaruszone. Upewnij się, że akcesoria są
nienaruszone: 1x kamera, 1x podstawka, 1x przewód zasilający, 1x 
adapter, 1x instrukcja, 2x śruba.

PRZÓD KAMERY
Lampka kontrolna
• Czerwone światło świeci: kamera wideo jest zasilana
• Czerwone światło miga: oczekuje, aby użytkownik, dodał
  urządzenie
• Zielone światło świeci: brak połączenia z internetem
• Zielone światło miga: kamera jest połączona z internetem I
  użytkownik może oglądać filmy.

Przycisk resetowania
Naciśnij przycisk RESET przez 1-2s, urządzenie zresetuje się na 
ustawienia fabryczne i uruchomi się ponownie (patrz rysunek).
Gniazdo na micro SD. Obsługuje karty micro SD do 128G. Jeśli 
wkładasz kartę micro SD, najpierw ją zainicjuj.
TYŁ KAMERY. Antena, połączenie z Internetem, zasilanie. Moc DC 
5V. Internet. Automatyczna regulacja 10 m / 100 m.

PRZEWODNIK UŻYTKOWANIA
• Podłącz kamerę do zasilania za pomocą kabla
• Czerwone światło musi się zaświecić
• Poczekaj ok. 30 sekund, aby kamera się zaczęła obracać
• Zaczekaj  jeszcze 20 sekund, aż usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe
• Teraz zresetuj kamerę, aby przygotować ją do połączenia
  (w otworze znajduje się mały przycisk, który naciśniesz z
  załączonym klipsem)
• Jeśli resetowanie się powiedzie, ponownie usłyszysz 2 sygnały
• Następnie zacznie migać czerwone światło, możesz teraz
  połączyć kamerę z aplikacją
• Najpierw zarejestruj / zaloguj się do aplikacji
• Następnie dodaj kamerę, klikając w prawym górnym rogu
• Wybierz sposób podłączenia kamery(zalecamy połączenie WIFi)
• Jeśli nie zresetowałeś kamery (opis powyżej), zresetuj go teraz
• Gdy zacznie migać czerwone światło, naciśnij »Next«
• Nazwa połączenia WIFI pokaże się automatycznie, wpisz tylko
  hasło i naciśnij »Next«
• Wybierz lokalizację lub to zostanie automatycznie wybrane,
  kliknij “ »Next«
• Teraz kamera połączy się z telefonem. Usłyszysz dźwięk z telefonu
• Po połączeniu  kamery wybierz nazwę i naciśnij »OK«
• Następnie naciśnij »Try it out«
• Teraz kamera wykona pfilm panoramiczny 360 °, który pozwoli
  Ci przesuwać kamerę
• Kamera jest gotowy do użycia

WAŻNE:
Jeśli nie zresetujesz  kamery  prawidłowo, nie będziesz mógł 
połączyć się z telefonem. Przy pierwszym połączeniu telefon musi 
być podłączony do tej samej sieci Wi-Fi, co kamera. Przy każdym 
kolejnym użyciu aplikacji telefon nie musi być podłączony do 
tej samej sieci WIFI (można również użyć połączenia transmisji 
danych - na przykład w podróży). Jeśli podczas łączenia podasz 
nieprawidłowe hasło, kamera się nie połączy. Przed podłączeniem 
kamerydo telefonu sprawdź połączenie WIFI, ponieważ kameranie 
obsługuje trybu 5G.

MONTAŻ URZĄDZENIA
Ściana montażowa musi mieć określoną grubość,co najmniej trzy 
razy większą niż masa urządzenia.
Umieść podstawek
Wybierz czystą i płaską ścianę. Oznacz miejsce i przytwierdź
podstawę dostarczoną śrubą.
Zainstaluj kamerę
Umieść korpus kamery na zamocowanej podstawie i obróć
zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 90°.
Podłączanie kabli
Podłącz zasilanie. Po włączeniu urządzenia dostęp do sieci
bezprzewodowej będzie automatyczny.

PREZENTACJA FUNKCJI
• Obraz panoramiczny i nawigacja 3D
• Szyfrowanie kilku filmów wideo
• Ostrzeżenia
• Rozdzielczość obrazu 1080P
• Obsługuje nadzór PTZ, rotację poziomą 360 ° i obrót pionowy o 80°

Realizacja funkcji zależy od korzystania z urządzenia (w tym
odtwarzania wideo, zdalnego odtwarzania wideo, alertów, rozmów 
głosowych, zarządzania PTZ i udostępniania itp.), co jest  zależne od 
internetu.

PANORAMICZNY WIDOK I NAWIGACJA 3D
Funkcja nawigacji 3D obejmuje obrót urządzenia, przesuwając 
obraz palcem. Pozwala użytkownikowi szybko i dokładnie określić 
wymaganą pozycję.

KODOWANIE KILKU FILMÓW
Filmy wideo są przetwarzane przy użyciu kilku metod szyfrowania  
w celu zabezpieczenia i ochrony Twojej prywatności: (a) Domyślne 
szyfrowanie, (b) Konfiguracja, Kamery - Konfiguracja szyfrowania - 
Szyfrowanie niestandardowe.

OSTRZEŻENIE ODTWARZANIA
Kliknij przycisk 2.x “..., aby przejść do interfejsu ostrzegawczego. 
Jeśli w kamerze jest umieszczona karta micro SD użytkownik 
może pobierać i wyświetlać obrazy lub urządzenie wysyła tylko 
komunikaty ostrzegawcze, ale użytkownik nie może załadować 
obrazu. Po pomyślnym pobraniu interfejsu ostrzegawczego kliknij 
ikonę odtwarzania na obrazie, znajdź wybrany plik wideo, a 
urządzenie wyświetli film przed ostrzeżeniem .Porty do ustawienia 
aplikacji: czas kamery, odtwarzanie wideo, odtwarzanie dźwięku, 
urządzenie głosowe, rozmowa, jasność, lokalizacja...

OSTRZEŹENIA
• Umieść urządzenie z dala od metalu w otwartej przestrzeni
• Nie umieszczaj urządzenia z tyłu mebli lub w pobliżu kuchenki
  mikrofalowej
• Unikaj przeplatania kabli  audio i kalbi wideo
• Upewnij się, że urządzenie ma dostęp do sygnału WiFi i że
  znajduje się w jego pobliżu
• Aby zachować bezpieczeństwo swojej rodziny, zachowaj hasło
  rejestracyjne, by uniknąć wycieku danych osobowych
• Przed włożeniem karty SD odłącz zasilanie, aby karta SD lub
  urządzenie nie zostały uszkodzone

INSTRUKCJA OBSŁUGI:  KAMERA WIDEO SMARTCAM 360°


