
Omówienie produktu

Przód

Bok

Podręcznik użytkownika

1) Podłączyć do zasilania
① Włożyć przewód zasilający do portu zasilania za kamerą. 
Zielony wskaźnik stanu oznacza, że kamera rozpoczyna 
pracę.

② Upewnić się, że telefon połączył się z siecią Wi-Fi.
③ Przed zamontowaniem na ścianie upewnić się, że kamera 
jest podłączona.

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.

2) Pobrać APLIKACJĘ 360 Smart Camera
Zeskanować poniższy kod QR i kliknąć „Pobierz aplikację”, 
aby ją zainstalować.

Uwaga: 

Kamerę należy parować w cichym otoczeniu.
Upewnić się, że kamera łączy się za pomocą częstotliwości 
2,4 GHz.
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Uwaga: Używać użyć oryginalnego zasilacza.
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③ Po pomyślnym dodaniu kamery można rozpocząć 

przeglądanie.

Sugerowane jest połączenie bezmostkowe za pomocą Wi-Fi.

Krok 1: Obrócić i oddzielić kamerę od podstawy.
Krok 2: Zamontować kamerę na ścianie za pomocą taśmy 3M i 3 
wkrętów.
Krok 3: Obrócić i zamocować kamerę na podstawie (patrz poniżej).
Uwaga:
① Przed przyklejeniem należy oczyścić ścianę
② Naklejka nie będzie się stabilnie trzymać na płycie gipsowo-kar-
tonowej. Przyklejać do szkła, glazurowanych kafelków, metalu itp. 
① Taśma 3M osiągnie maksymalny poziom lepkości po upływie 72 
godzin.
④ Ściana montażu musi być zdolna do udźwignięcia trzykrotnego 
ciężaru kamery i podstawy.
⑤ W sprzedaży dostępne są dłuższe przewody zasilające 
umożliwiające zamontowanie kamery w różnych lokalizacjach.

4) Kamera stałopozycyjna

Zawartość opakowania
Po otwarciu opakowania należy sprawdzić,
czy kamera jest nienaruszona i ma wszystkie akcesoria.

1）Arkusz dwustronnej pianki klejącej 3M x1     2）Kamera x1
3）Klamra zaciskowa x5                        4）Instrukcja obsługi x1
5）(śruba + przewód rozprężny) x3                     6）Zasilacz x1

Opis produktu
1) 1080P（1920*1080）– wysoka rozdzielczość zapewnia 
doskonałą wydajność i wysoki poziom jasności.
2) Przy włączaniu/wyłączaniu trybu widzenia nocnego rozlega się
dźwięk kliknięcia wynikający ze zmiany filtra wewnętrznego.

Stały zielony: kamera aktywowana
Migający zielony: konfiguracja Wi-Fi lub kamery w trybie 
offline
Stały niebieski: Kamera on-line
Migający niebieski: oglądanie kamery

Co oznaczają wszystkie kolory wskaźnika 
stanu?

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jest to normalne, gdy kamera wytwarza niewielką ilość 
ciepła podczas pracy. Zakres temperatur roboczych wynosi 
od -5℃ do 50℃.

Czy to normalne, że kamera wytwarza ciepło?

Aby poprawić efekt widzenia nocnego, należy trzymać 
kamerę z dala od powierzchni odbijających światło (takich 
jak powierzchnie szklane) i od białych ścian, co pozwala 
zachować równowagę bieli.

Na co należy zwracać uwagę podczas 
korzystania z kamery IP?

PRAWIDŁOWO
Podczas instalowania kamery na ścianie należy zadbać o to, 
aby obiektyw nie był zasłonięty.

NIEPRAWIDŁOWO

Efekt obrazowania w ramach 
widzenia nocnego

PRAWIDŁOWO

Efekt obrazowania w ramach 
widzenia nocnego

Ważna informacja

1) Ochrona prywatności
Aby chronić swoją prywatność, należy upewnić się, że Twój 
produkt nie zostanie powiązany bez zgody użytkownika. 360 
zawsze dokłada starań, aby jak najściślej zabezpieczyć dane 
użytkowników i ich rodzin. 

Uwaga: Obiektyw kamery jest wykonany ze szkła. Należy 
zachować ostrożność w odniesieniu do tego delikatnego 
materiału.
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360 Surveillance Camera D688
Instrukcja obsługi
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Obsługa posprzedażowa

1) Zasady gwarancji dotyczące inteligentnej 
kamery 360.

2) Wyjątki unieważniające gwarancję

Ten produkt jest dostarczany z dwuletnia lokalną gwarancją. 
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat serwisu 
gwarancyjnego należy skontaktować się z autoryzowanymi 
dystrybutorami w danym kraju.

① Nie można przedstawić ważnej karty gwarancyjnej i 
faktury zakupu.
② Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, 
konserwacją, demontażem i nieautoryzowaną naprawą.

2) Opis materiału niebezpiecznego
 

Okres ochrony środowiska (EPP): PCB 10 lat, przewód zasilający 
10 lat, akumulator 5 lat. EPP oznacza okres bezpieczeństwa bez 
wycieku substancji niebezpiecznych zgodnie z instrukcją 
użytkowania.

: Wszystkie komponenty zawierają substancje niebezpieczne 
poniżej limitu określonego w dyrektywie SJ/T11363-2006.

: Co najmniej jeden komponent zawiera substancje 
niebezpieczne przekraczające limit określony w dyrektywie 
SJ/T11363-2006
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Uwaga: Niewielka ilość elementów elektronicznych do celów 
specjalnych oznaczona jest w tabeli symbolem „X” (np. rezystory 
wysokonapięciowe, rezystory ceramiczne, diody), w których zawartość 
ołowiu może przekraczać 0,1%. Ponieważ śruby i rdzeń w przewodach 
danych wykonano ze stopu o wyższej wydajności, zawartość ołowiu 
może również przekraczać 0,1%. Elementy te są zgodne z wymogami 
klauzuli wyłączającej dyrektywy UE RoHS. W związku z obecnym 
rozwojem technologicznym na świecie nie ma innych alternatywnych 
technologii i komponentów. Zawartość ołowiu zewnętrznego w tych 
komponentach jest zgodna z wymogami ochrony środowiska.
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