
1.Podłączyć zasilanie
1) Podłączyć zasilacz i podłączyć kamerę, jeśli wskaźnik stanu 

miga na zielono, kamera jest gotowa do wykonania kolejnego 

kroku.

2) Prawidłowo podłączyć telefon komórkowy do sieci Wi-Fi 

(obsługiwana jest tylko sieć Wi-Fi 2,4 GHz)

3) Umieścić kamerę skierowaną przodem do strefy dozoru, 

która ma być widoczna.

2. Pobrać i zainstalować aplikację 360 Smart 
Camera

    - z Google Play

    - lub z Apple Store

    - lub zeskanować poniższy kod QR"

Omówienie produktu Podręcznik użytkownika
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3. Dodać kamerę
1) Uruchomić APLIKACJĘ 360 Smart Camera, kliknąć przycisk 

„register”, aby założyć konto nowego użytkownika.  

W przypadku posiadania konta należy bezpośrednio się 

zalogować.

2) Po zalogowaniu kliknąć „+” w prawym górnym rogu, kliknąć 

„connect to my camera” i postępować zgodnie 

ze wskazówkami głosowymi.

Uwaga: Należy uważnie zapoznać się z poniższymi uwagami, 
aby uniknąć nieudanego podłączenia kamery 

3) Po pomyślnym dodaniu kamery można rozpocząć 

przeglądanie inteligentnej kamery 360.

Obsługiwane są tylko sieci Wi-Fi 2.4G. Kamera nie 

obsługuje standardu 5G.

 W momencie nawiązywania połączenia „Sound Wave” 

należy przebywać z dala od głośnego otoczenia.

Zaleca się niemostkowanie wifi.

Wyłączyć funkcję filtrowania adresów MAC w routerze 

Wi-Fi

4. Umiejscowienie kamery
a. Położenie pionowe.

b, Montaż ścienny/sufitowy za pomocą naklejki 3M i 

podstawy magnetycznej

Opcjonalna część zamienna: W sprzedaży dostępna jest 
żelazna płytka i przewód USB o długości 4 m (13 stóp).

błyszcząca ściana
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Zawartość opakowania
Należy upewnić się, że kamera nie ma widocznych uszkodzeń, 
a w zestawie znajdują się następujące elementy:

1) Kamera x1

3) Instrukcja obsługi x1

5) Zasilacz x1

2) Przewód USB x1

4) Taśma montażowa 3M x1
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Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Jakie jest znaczenie kolorów wskaźnika stanu?

Czy moja kamera się przegrzewa?

Stały zielony:   Inicjalizacja kamery

Migający zielony:   konfiguracja Wi-Fi lub kamery w trybie offline

Stały niebieski:   Kamera online

Migający niebieski:   Oglądanie kamery

Jest to normalne, gdy kamera wytwarza niewielką ilość ciepła 

podczas pracy. Zakres temperatur roboczych wynosi od -5 °C 

do 38 °C.

Ważne względy podczas korzystania z 
widzenia nocnego
Nie należy kierować kamery na szkło/białą ścianę lub podobne 

obiekty, ponieważ zakłóci to równowagę bieli i spowoduje 

nadmierną ekspozycję lub ciemny rozmyty obraz transmisji na 

żywo. 

Umieścić kamerę na stole z wystarczającą ilością miejsca. 

Można również zamontować kamerę na suficie w 

wystarczającej odległości od ściany.

NIEPRAWIDŁOWO 1 NIEPRAWIDŁOWO 1

Efekt wideo w ramach widzenia nocnego

PRAWIDŁOWO 1 PRAWIDŁOWO 2

Efekt wideo w ramach widzenia nocnego
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1) Rozdzielczość HD 1080p (1920 * 1080) zapewnia 

doskonały obraz wideo i foto.

2) Inteligentna kamera 360 wyposażona jest w szerokokątny 

obiektyw o polu widzenia 150 stopni. Można łatwo sprawdzić 

duże części pomieszczenia bez konieczności obracania i 

przechylania.

3) Funkcja dwukierunkowej rozmowy w czasie rzeczywistym, 

wbudowany mikrofon i głośniki umożliwiają kontakt z rodziną.

4) Dzięki diodom LED podczerwieni i 7-metrowemu widzeniu 

nocnemu, inteligentna kamera 360 może automatycznie 

przełączać się między trybem dziennym i nocnym oraz 

prowadzić monitoring w trybie czarno-białym w ciemną noc. 

Funkcja ostrzegania może pomóc w ustawieniu strefy 

nadzoru. Wykrywanie ruchu może aktywować kamerę w celu 

zrobienia zdjęć lub nagrania wideo, jeśli występuje ruch, a 

następnie wysłać powiadomienie na telefon komórkowy.

Opis produktu
Prawidłowa lokalizacja

1) Ochrona prywatności
Aby chronić swoją prywatność, należy upewnić się, że 

produkt nie zostanie powiązany bez zgody użytkownika. 360 

zawsze dokłada starań, aby jak najściślej zabezpieczyć dane 

użytkowników i ich rodzin. 

2) Opis zawartości materiałów niebezpiecznych

Ważna informacja

Uwaga 1: Kamera, zasilacz i przewód zasilający zawierają 
komponenty elektryczne specjalnego zastosowania (rezystory 
wysokiego napięcia, rezystory ceramiczne, diody itp.), które 
zawierają śladowe ilości ołowiu (≥0,1%). Śruby do kamer i rdzeń 
przewodu danych wykonane są z zaawansowanych stopów o 
zawartości ołowiu ≥0,1%, które spełniają warunki zwolnienia 
wymagane przez unijną dyrektywę RoHS. Obecnie nie ma 
dostępnych alternatywnych technologii ani komponentów.
Uwaga 2: Ekologiczny cykl życiowy każdej części wynosi: kamera 
– 10 lat; komponenty – 10 lat. Ekologiczny cykl życiowy produktu 
wskazuje, jak długo produktu można używać, przy założeniu, że 
żadne materiały niebezpieczne nie mają wpływu na trwałość 
produktu.

: Wskazuje, że dla każdego elementu w tej procedurze 
zawartość danej substancja niebezpiecznej jest mniejsza 
od wymagań określonych w normie SJ/T11363-2006.
: Wskazuje, że jeden lub więcej elementów zawiera ilość 
substancji przekraczającą wymagania określone w 
normie SJ/T11363-2006.

Obsługa posprzedażowa

1. Zasady gwarancji dotyczące inteligentnej 
kamery 360
Ten produkt jest objęty dwuletnia lokalną gwarancją. W celu 

uzyskania szczegółowych informacji na temat serwisu 

gwarancyjnego należy skontaktować się z autoryzowanymi 

dystrybutorami w danym kraju.

2. Wyjątki unieważniające gwarancję
1) Nie można przedstawić ważnej karty gwarancyjnej i faktury 

zakupu.

2) Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, 

konserwacją, demontażem i nieautoryzowaną naprawą.

Obudowa 
z tworzywa 
sztucznego

Komponent

Elementy 
obwodu 
drukowanego

Przewód 
zasilający Zasilacz Obiektyw

Toksyczne i szkodliwe 
substancje i pierwiastki

Ołów (Pb)

Rtęć (Hg)

Kadm (Cd)

Sześciowartościowy 
chrom (Cr(VI))
Polibromowane 
bifenyle (PBB)
Polibromowane etery 
difenylowe (PBDE)
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