
Dragi utilizatori,
Vă mulțumim că ați cumpărat camera noastră video SmartCam 
360°. Citiți cu atenție următoarele condiții înainte de instalare.
1. Perioada de garanție este de un an de la data cumpărării. În
   perioada de garanție beneficiați de mentenanță gratuită în caz de
   utilizare normală a dispozitivului..
2. În urrmătoarele situații nu beneficiați de garanție:
• Orice deteriorare datorată utilizării într-un mediu necorespunzător
• Orice erori rezultate din instalarea incorectă, întreținere
   neautorizată, accident sau alți factori externi
• Orice erori care pot rezulta din utilizarea dispozitivului, software-ul
  sau componente terțe
• Produsul a depășit perioada de garanție
• Codul de bare al produsului nu poate fi identificat sau nepotrivit
• Prejudicii sau defecțiuni care nu rezultă din proiectare, tehnologie
  și fabricație

CONȚINUTUL PACHETULUI
După deschiderea pachetului, asigurați-vă că camera (denumită în
continuare „dispozitiv”) este intactă.
Asigurați-vă că accesoriile sunt intacte: 1x cameră, 1x bază, 1x 
cablu de alimentare, 1x adaptor, 1x instrucțiuni, 2x șurub.

PARTEA FRONTALĂ A CAMEREI
Indicator luminos
• Lumină roșie: camera video se alimentează
• Lumina roșie intermitentă: așteaptă ca utilizatorul să adauge un
  dispozitiv
• Lumină verde aprinsă: Fără conexiune la internet
• Lumina verde intermitentă: Camera este conectată la internet și
  utilizatorul poate monitoriza înregistrările.

Butonul Resetare
Apăsați tasta RESET timp de 1-2 secunde, aparatul se va reveni 
la setările din fabrică și se repornește (vezi figura). Slot micro SD: 
Suporta card micro SD de până la 128 G. Dacă introduceți un card 
micro SD trebuie să o inițializați mai întâi.
CAMERĂ SPATE
Antena, conexiune la internet, alimentare. Putere DC 5V.
Internet Ajustabilitate automată 10 m / 100 m.
GHIDUL UTILIZATORULUI
• Conectați camera la curent cu ajutorul cablului furnizat
• Lumina roșie trebuie să se aprindă
• Apoi, așteptați aprox. 30 de secunde pentru ca camera să
  înceapă să se întoarcă
• Așteptați apoi încă aprox. 20 de secunde până când auziți 2
  sunete
• Acum resetați camera pentru a o pregăti pentru conectare (în
  interiorul găurii aveți un buton mic pe care trebuie să îl apăsați cu
  clema atașată)
• Dacă resetarea este reușită, veți auzi din nou 2 sunete
• Lumina roșie va clipi și acum puteți conecta camera la aplicație
• În primul rând înregistrați-vă / înscrieți-vă în aplicație
• Apoi adăugați camera făcând click pe + în dreapta sus
• Selectați metoda de conectare a camerei (se recomandă
  conexiunea WIFi)
• Dacă nu ați resetat camera (descrierea de mai sus), resetați-o
  acum
• Când lumina roșie clipește, apăsați „Next”
• Numele conexiunii WIFI va fi afișat automat, introduceți doar
  parola și faceți click pe „Next”
• Selectați o locație sau aceasta va fi selectată automat, faceți click
  pe „Next”
• Camera se va conecta acum la telefon. Veți auzi un sunet de la
  telefon
• Când camera este conectată, selectați un nume și apăsați „OK”.
• Apoi dați click pe „Try it out”
• Acum, camera va face o înregistrare panoramică la 360 °, cu
  ajutorul căreia puteți muta camera
• Camera este gata de utilizare

IMPORTANT:
Dacă nu resetați camera corect, nu veți putea să o conectați la  
telefon. Când vă conectați pentru prima dată, telefonul trebuie să 
fie conectat la același WIFI ca și camera foto. Data viitoare când 
folosiți aplicația, telefonul dumnevoastră nu trebuie să fie conectat 
la același WIFI (puteți utiliza și o conexiune de date- de exemplu, 
când sunteți în mișcare sau la drum). În caz că veți introduce în 
conexiune parola greșită, camera nu se va conecta. Înainte de a 
conecta camera la telefon verificați conexiunea WIFI, deoarece 
camera nu suportă 5G.

MONTAREA DISPOZITIVULUI
Peretele trebuie să aibă o anumită grosime și cel puțin de trei ori 
greutatea dispozitivului.
Instalați baza
Alegeți un perete curat, plat. Marcați locația și cu șurubul din 
pachet atașați baza.
Montați camera
Poziționați corpul camerei pe baza fixă și rotiți în sensul acelor de
ceasornic 90 °.
Integrarea cablurilor
Conectați la sursa de alimentare. După punerea în funcțiune a
dispozitivului, accesul la rețeaua wireless va fi automată.

PREZENTAREA FUNCȚIILOR
• Imagine panoramică și navigare 3D
• Codificarea mai multor înregistrări video
• Avertismente
• Rezoluție de imagine 1080P
• Suporta controlul PTZ, rotatie orizontala 360 ° si rotatie verticală la 80°
Implementarea funcțiilor depinde de utilizarea dispozitivului
(inclusiv redarea video, redare video la distanță, informații de 
alertă, conversații vocale, gestionarea și partajarea PTZ etc.)
care este în funcție de internet.

FOTOGRAFIE PANORAMICĂ ȘI NAVIGAȚIE 3D
Funcția de navigare 3D acoperă rotirea dispozitivului prin mutarea 
imaginii cu degetul. Permite utilizatorului să identifice rapid și cu 
exactitate poziția necesară.

CODIFICAREA VIDEO MULTIPLĂ
Înregistrările video au fost procesate cu mai multe metode de 
codificare a securității pentru protecția securitășii dumneavoastră 
de confidențialitate:
(a) Codificare implicită, (b) Configurarea camerei - Setare
codificare - Codificare personalizată.

AVERTISMENT PENTRU REDARE

Faceți click pe 2.x ‘... pentru a intra în interfața de alertă. Odată 
introdus în cameră cardul micro SD, utilizatorul poate descărca și 
vizualiza imagini sau dispozitivul trimite doar mesaje de avertizare, 
dar utilizatorul nu poate încărca imagini.

După ce a fost transferată cu succes interfața de alertă, faceți 
click pe pictogram redarea imaginii, găsiți fișierul video adecvat și 
dispozitivul va reda înregistrarea video înaintea alertei. Interfețe de 
configurare a aplicației: ora camerei, redarea video, redarea audio, 
vocea dispozitivului, conversație, schimbarea clarității, locația ...

AVERTISMENTE
• Așezați aparatul într-un spațiu deschis, departe de metale
• Nu așezați dispozitivul în spatele mobilierului sau în apropierea 
  cuptorului cu microunde
• Evitați suprapunerea liniilor audio și a liniilor video
• Asigurați-vă că dispozitivul dumneavoastră are acoperire WiFi și
  este în apropierea acestuia
• Pentru siguranța și securitatea familiei dumneavoastră, păstrați
  parola de înregistrare pentru a preveni scurgerea informațiilor
  personale
• Înainte de a introduce cardul SD, deconectați alimentarea la
  curent,pentru a evita deteriorarea cardului SD sau a dispozitivului

INSTRUCȚIUNI: SMARTCAM 360° CAMERĂ VIDEO DE SUPRAVEGHERE


