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Zeskanuj QR kod
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Podłącz kabel micro USB  do gniazdka zasilania.
Niebieska dioda LED zaświeci się.
Poczekaj aż dioda zacznie mrugać i rozpocznij instalacje.
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Podłącz kabel USB  do gniazdka zasilania.
Niebieska dioda LED zaświeci się.
Poczekaj aż dioda zacznie mrugać i rozpocznij instalacje.

Poczekaj po włączeniu zasilania około 25 sekund , 
aby rozpocząć cykl kalibracji. (dla zdalnych modeli)

1. Urządzenie automatycznie wygeneruje kod QR.
2. Umieść kamere  4 " ~ 11,8 " (10 ~ 30 cm ) przed smarftonem kod QR lub 7,8 " ~ 11,8 " 
    (20 ~ 30 cm ) z przodu tabletu QR kod.Proszę czekaj na sygnał , aby potwierdzić 
    odbiór.Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego , można odłożyć telefon.

Wykonaj kilka kroków poniżej przed skanowaniem kodu QR.
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Timer pokaże czas pozostały do zakończenia instalacji.
Jeśli skończy się czas , trzeba ponownie uruchomić instalację.

iOS Android

Naciśnij " Spróbuj ponownie ", aby 
spróbować ponownie. Zaleca się, aby 
sprawdzić swoje dane i spróbować 
jeszcze raz.

Czy chcesz spróbować ponownie?

Jeśli skanowanie QR nie powiodło się, pojawi się pytanie :

Ściągnij

Instrukcja obsługi

6007150001200 V1.0

Gdy aparat zakończy instalacje usłyszysz jeden sygnał dźwiękowy.

Gdy konfiguracja kamery się zakończy usłyszysz dwa sygnały 
dźwiękowe.

Zielona dioda LED świeci się, gdy tryb bezprzewodowy działa 
prawidłowo .

sprawdź 
informacje Ponów

Połącz telefon z routerem

Włącz w telefonie Wi-Fi

Instalowanie nowej kamery

Uzyskać z innego urządzenia

Zainstaluj nową kamerę
(z wstępnie skonfigurowanej sieci)

Jak zainstalować produkt Amaryllo?

90º

Upewnij się, że urządzenie i aparat są ustawione równoległe.
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Sprawdź, czy 
obiektyw jest czysty
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Sprawdź, czy 
obiektyw jest czysty

Instalacja kamery

Instrukcja instalacji

Jak korzystać iCare pilota

Ustawienia

Kontrolowanie obrotu kamery
(dla zdalnych modeli)

Obsługa kamery aplikacją

Wskażnik LED

Rozwiązywani problemów

Wpisz hasło do swojego routera Wi-Fi

YOUR SECURITY ROBOT COMPANY

Pobierz aplikacje o nazwie 

“Amaryllo”aby zainstalować 
swój produkt

Odłącz zasilanie aby uniknąć porażenia prądem
Rys.1. Podłącz kabel micro USB do gniazda elektrycznego
          Złóż kamerę tak aby zatrzaski pasowały do siebie
Rys.2. Zamontuj Deluxe do uchwytu za pomocą śruby jak na rysunku
Rrys.3. Wkręć „Deluxe”zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż poczujesz opór
Rys.4. Obracaj aby uzyskać pożądany kąt widzenia. Nie przekręć stoperów , 
           gdy urządzenie obraca się aż do końca.
Włącz włącznik światła , niebieskie światło włączy się, dioda LED wskazuje że jest włączony. 
Poczekaj aż dioda zacznie mrugać przed rozpoczęciem instalacji.

śruby

cztery 
haczykiFig.1. Fig.2.

Fig.3. Fig.4. Wyrównanie 
w pionie

Obrót w prawo

Obrót w lewo

iCam / iBabi / iCare
Zasilanie włączone
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WPS or

1. Wybierz miejsce, z najlepszym kątem widzenia. Upewnij się , że gniazdko elektryczne 
    jest w odległości do 2 metrów.
2. Użyj ołówka , aby zaznaczyć rozmieszczenie otworów . Upewnij się, że otwory są 
    nieco mniejsze od kotwic.
3. Włóż kotwice do ściany i przykręć uchwyt do ściany za pomocą śrub.
4. Umieść wtyczkę zasilania USB  do uchwytu z tyłu kamery.
5. Podłącz iSensor HD do adaptera USB i dostosuj do momentu osiągnięcia właściwego kąta.

1. Wybierz miejsce, z najlepszym kątem widzenia. Upewnij się , że gniazdko elektryczne 
    jest w odległości do 2 metrów.
2. Użyj ołówka , aby zaznaczyć rozmieszczenie otworów . Upewnij się, że otwory są 
    nieco mniejsze od kotwic.
3. Włóż kotwice do ściany i przykręć uchwyt do ściany za pomocą śrub.
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Kotwy Kotwyśruby
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Wtyczka USB

Wtyczka USB
uchwyt

uchwyt

iSensor 6. Dokręcić śrubę uchwytu , 
    jeśli ustawiłeś odpowiedni 
    kąt uchyłu.

4. Dokręcić śrubę uchwytu , 
    jeśli ustawiłeś odpowiedni 
    kąt uchyłu.

Patio

Proszę sprawdź:
1. Czy aparat jest włączony?
2. Czy podłączono aparat bezprzewodowo?  
    ( Zielona dioda LED powinna świecić )
3. Wymagane jest nowe połączenie z routerem Wi-Fi? 
    (Naciśnij "        ")

Jeżeli połączenie nie powiedzie się

Gratulacje!

Zielona dioda LED świeci, gdy tryb bezprzewodowy działa 
prawidłowo.

Konfiguracja kamery jest zakończona .Gdy konfiguracja kamery 
się zakończy usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe.

Gdy dioda miga raz na sekundę , aparat próbuje połączyć się z 
routerem Wi-Fi
Gdy dioda świeci , aparat jest podłączony do Wi-Fi i działa prawidłowo.

Po włączeniu kamery dioda się zapali.
ThDioda LED miga raz na sekundę , gdy skanowanie kodu QR jest w toku.
Gdy dioda miga dwa razy na sekundę , kamera jest w użyciu , 
a ktoś aktywnie podgląda.
Gdy dioda miga 3 razy na sekundę , proces instalacji był udany.

zielona dioda LED:

niebieska dioda LED:

Odwiedź stronę " www.amaryllo.eu ", 

aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach .

Nagrywanie

Alarm Wykrywania

Audio 

Przeglądarki

Prześlij do chmury

Różne

Wi-Fi

O kamerze

Administrator

Mój kanał publiczny

Po pierwsze, upewnij się, że urządzenie jest włączone , a kalibracja jest zakończona.
Jest tam mały otwór RESET.Wciśnij i przytrzymaj przez około 5 sekund , aż niebieska 
dioda zacznie migać. Wszystkie ustawienia uprzednio zapisane w kamerze zostaną 
usunięte , i przywrócone do ustawień.
Po 25 sekundach , aparat uruchomi tryb kalibracji , obracając się.
(dla zdalnych modeli)

Możesz zdalnie obracać i pochylać kamerę z dowolnego miejsca , 
przesuwając po ekranie telefonu w danym kierunku.

Przesuwaj po ekranie

aby obrócić kamerę z dowolnego miejsca, przesuwaj po 
ekranie smartphona w wybranym kierunku

Przesuwając ekran w lewo lub prawo

1. Podłącz telefon do routera.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS routera.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS lub "          " przycisk aparatu przez 5 sekund 
    lub dłużej.Gdy miga zielona dioda LED , oznacza to, że aparat jest w trybie WPS.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji krok po kroku.
Uwaga : Naciśnij przycisk WPS lub "            " przycisk kamery i routera bezprzewodowego 
                w ciągu 60 sekund .

(z sieć skonfigurowanej fabrycznie )

Rys.1. Wybierz miejsce, z najlepszym kątem widzenia. Upewnij się , że gniazdko 
          elektryczne jest w odległości do 2 metrów.Użyj ołówka , aby zaznaczyć 
          rozmieszczenie otworów . Upewnij się, że otwory są nieco mniejsze od kotwic.
          Włóż kotwice do ściany i przykręć uchwyt do ściany za pomocą śrub.
Rys.2. Wyrównać iCamPRO na wsporniku za pośrednictwem czterech haków. 
          Zabezpieczyć iCamPRO do wspornika za pomocą śrub jak pokazano na rysunku.   
Rys.3. Wyreguluj kąt wspornika , a następnie dokręć śrubę zawiasu.

Rys.1. Rys.3.Rys.2.

śruby

cztery 
haczyki

Temperatura pracy: 
32 - 95 ° F – (0 -  35 ° C) , Tylko do użytku w pomieszczeniach

Do góry nogami

Nie zaleca się wystawiania na długotrwałe działanie promieni słonecznych i wilgoci. 
iSensor Patio powinien być umieszczony w zacienionym miejscu i unikać 
bezpośredniego opadu .

Deszcz i ciecze
Do 10m

Bezpośrednio 
pod światło i 
słońce

Ponad 30 stopni

Ponad 30 stopni

* Proszę odwiedzić stronę internetową 
   www.amaryllo.eu i zapoznać się z 
   polityką gwarancyjną.

* Gwarancja wygasa , jeśli produkt 
   zostanie rozkręcony.

Rys.1 . Aby wysłać pilne powiadomienia alarmowe , naciśnij i przytrzymaj przycisk 
           do usłyszenia sygnału dźwiękowego.Musisz być w zasięgu 10 metrów , aby 
           umożliwić nadejście połączenia.Odczekaj 3 sekundy , aby ponownie 
           nacisnąć i przytrzymać przycisk , aby wyłączyć
Rys.2 . Dla najlepszego zasięgu sygnału , nie zakrywaj palcem anteny na szczycie 
           nadajnika , jak pokazano.

Rys.1 . Rys.2 . 

Resetowanie

Resetowanie

iSensor / Patio

iCam / iBabi 
iCare / iCamPRO
iCamPRO Deluxe

Kontrola kamery

Kontrola kamery

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji

iSensor

iCamPRO

Patio
Temperatura pracy

iCamPRO / iCamPRO Deluxe

Umieszczenie
Patio

Jak korzystać iCare pilota
iCare

wskaźnik LED

Nie wolno kręcić ręcznie!

Usuń etykietę przed użyciem.

Naciśnij "     ", aby zobaczyć .

Zainstaluj nową kamerę
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