Wewnętrzna kamera
bezpieczeństwa 1080P
Instrukcja obsługi

Bezprzewodowa kamera IP umożliwia monitorowanie bez konieczności
prowadzenia przewodów w domu, bądź firmie. Bezprzewodowa kamera
IP działa jako widoczny środek odstraszający przestępców, umożliwiając
monitorowanie i rejestrowanie zdarzeń w domu lub małym biurze. Posiada
podgląd na żywo 1080P w aplikacji mobilnej. Możesz dodać dodatkową
kamerę, aby zachować całkowite bezpieczeństwo!

Zawartość zestawu
Jeśli czegoś brakuje w zestawie, zgłoś się do swojego sprzedawcy

Kamera 8S

Adapter

Taśma klejąca

Instrukcja obsługi

Kabel USB

Funkcje
Nasłuch

Mikrofon

Detektor ruchu

Nagrywanie filmów

Robienie zdjęć

Dzielenie urządzenia

Tryb nocny

Instalacja aplikacji mobilnej

Budowa
Włącz/wyłącz
Głośnik

Pobieranie aplikacji

USB

Slot na
kartę SD

Dioda statusu

“Smart Life” - znajdź tą aplikację w sklepie na Twoim telefonie i pobierz ją.
Reset

Mikrofon

Slot na karty SD
Port USB
Smart Life

Włącz kamerę, używaj tylko kabla USB i zasilacza dołączonego
do zestawu.

Sieć Wi-Fi: 2.4GHz (802.11 b/g/n).
iOS Wymagania: iPhone 4S lub nowszy z sys. iOS 8 lub nowszym
ANDROID Wymagania: Android 4.0 lub nowszy

Wskaźnik LED & przycisk

Wskaźnik LED

Szybko miga na niebiesko
lub czerwono

Trwa łączenie z
siecią Wi-Fi.

Świeci na czerwono

Połączenie z
siecią nie
powiodło się

Świeci na niebiesko

Przycisk

Naciśnij i przytrzymaj
'RESET' przez 5 sek.
Naciśnij raz

Kamera została
połączona pomyślnie
Reset urządzenia

Aktywuj tryb ręcznym
ustawień Wi-Fi

Tworzenie konta
Kliknij “Register”/ “Zarejestruj”
i utwórz konto dla Twoich urządzeń.

Dodawanie urządzenia
1. W ybierz lokalizację, na przykład “Living Room” , aplikacja użyje

2. Wprowadź hasło Wi-Fi i kliknij " OK " , zeskanuj kod QR za pomocą
p rzycisku "I heard the beep"

lokalizacji, którą wybrałeś, aby powiedzieć Ci gdzie są
alerty. Następnie kliknij Add Device lub ikonkę “Plus na
górze”. Kliknij

i wybierz kamerę

Connecting Now

All devices

100%

Make sure your phone and device
are as close to your router as possible.

Searching for Device
Registering device to the cloud
Initializing your Device

Heard nothing at all

Heard the beep

D odaj urządzenie
Kamera bezpieczeństwa

i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji

Back

Otherwise

Power the device on and make sure the
indicator is ashing quickly or a prompt
tone is heard

Uwaga: Po pomyślnym skonfigurowaniu urządzenia, zostanie ono
automatycznie zablokowane. Silnik wyda dźwięk. Najpierw kliknij przycisk
„Kliknij, aby odblokować akumulator”, a następnie odłącz akumulator.

Instalacja
Przyklej taśmę dwustronną na spodzie kamery. Umieść kamerę w
miejscu o dobrym polu widzenia i dobrym sygnale WiFi. Urządzenie
należy chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym.

Podgląd na żywo
N a ekranie głównym , kliknij w obrazek
aby włączyć podgląd na żywo z kamery l ub odtworzyć
nagrania zrealizowane po detekcji ruchu.

Wybierz format “SD""HD”aby ustawić jakość wideo Twojej kamery.
1080p zapewnia najwyższą jakość obrazu, ale wymaga
większej przepustowości , niż ustawienia niższej jakości.

IP Camera-8S

Back

Aplikacje mobilne
Ekran główny
Pulpit wyświetla wszystkie urządzenia inteligentnego domu,
które zostały połączone z aplikacją.

SD

Preview

Playback

Detektor ruchu
Detektor, który wykrywa zmiany
sceny w polu widzenia kamery.
Możesz łatwo zmienić poziom
czułości na niski/średni/ wysoki.
N agrywanie wideo
M ikrofon
Z djęcie

Odtwarzanie nagrań

Ustawienia

Stuknij w „Odtwarzanie/Playback”, by wejść do menu
„Odtwarzanie wideo/Video playback”, gdzie możesz
przejrzeć minione zdarzenia na osi czasu lub wybrać wideo
na podstawie wybranej daty.

Udostępnione urządzenia
Jeśli mieszkasz ze współlokatorem, sugeruje się, aby ustawić tę
osobę jako członka rodziny, aby mógł on mieć dostęp do
wszystkich inteligentnych urządzeń.

Informacje o urządzeniu
Podstawowe ustawienia funkcji

IP Camera-8S

Back

D ioda kontrolna
O brót podglądu

Z nak wodny daty i godziny
M etoda mowy

SD

11:42

12:00

Preview

Date

12:18

12:36

12:54

Playback

13:12

Dzięki temu możesz zobaczyć
historię zdarzeń i d etekcji kamery
(kolor szary) na osi czasu.

P odstawowe funkcje
Detektor dźwięku
Kamery mogą wysyłać ostrzeżenia, gdy wykryją dźwięk.

D etektor ruchu
K amera przechowuje nagrania i zdjęcia na karcie SD.
I nformacje o oprogramowaniu
Możesz sprawdzić najnowsze oprogramowanie i zaktualizować je .
O dłącz urządzenie
Kamera zostanie usunięta z konta, a jej ustawienia przepadną. Ikona
kamery nie będzie wyświetlana podczas korzystania z aplikacji Smart Life.

Specyfikacja
Nazwa produktu:

Wew. kamera bezpieczeństwa

Sensor obrazu:

H62-sensor

Min. oświetlenie：

0.01lux(IR ON)

Max. rozdzielczość obrazu：

1 Megapiksel (1280*720P)

Ilość klatek：

10kl./s.

Obiektyw:

2.8mm F2.0

IR-LED：

8 szt.

Odległość IR：

5-10M

Czas migawki：

1/50s-1/100,000S

Szybkość transmisji：

4096-16384kbps

Pamięć:

Obsługa kart pamięci
SD (Max.128GB)

Inteligentne funkcje：

Alert aktyw. w czasie rzeczyw.

Mikrofon/Głośnik：

Two-way audio

Kąt widzenia:

110 stopni

Kompresja wideo:

H.264

Standard sieci bezprzew.::

IEEE802.11b/g/n

Zakres częstotliwości:

2.4GHz~2.4835 GHz

Obsługiwane systemy:

Android/iOS

Materiał obudowy:

ABS

Warunki pracy:

Temperatura: -20°C~55°C
Wilgotność: ≤ 80%

Zasilanie:

DC 5V/1A

Pobór energii:

5W max.

Wymiary (dł. x szer. x wys.)：

81.5 x81.5×115mm

