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Wygląd produktu

Obiektyw

Mikrofon

GłośnikWskaźnik stanu

Wejście zasilania
Gniazdo karty pamięciPrzycisk resetowania
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Zawartość opakowania
Sprawdzić, czy wszystkie poniższe mocowania są nienaruszone.

② Upewnić się, że telefon połączył się z Internetem.
③ Umieścić aparat w żądanej lokalizacji PO udanej konfiguracji.

Podręcznik użytkownika
1. Włączanie zasilania
① Włączyć zasilanie kamery za pomocą dostarczonego zasilacza, jak pokazano na 
rysunku. Gdy wskaźnik stanu jest zielony, kamera jest gotowa.

Kamera x1

Zasilacz x1

Instrukcja obsługi x1

Przewód USB do ładowania x1 Zestaw do montażu 
na ścianie x1

Podstawa x1 Naklejka na zestaw x1
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Uwaga: Poniższe wskazówki są ważne, aby uniknąć niepowodzenia konfiguracji.

2. Pobrać APLIKACJĘ 360 Smart Camera
Zeskanuj poniższy kod QR i zainstaluj aplikację na telefonie.

3. Dodać kamerę
① Uruchomić APLIKACJĘ 360 Smart Camera, kliknąć przycisk „register”, aby założyć 
konto nowego użytkownika. Jeśli użytkownik ma już konto, należy się bezpośrednio 
zalogować.
② Po zalogowaniu kliknąć „+” w prawym górnym rogu, kliknąć „connect to my camera” 
i postępować zgodnie ze wskazówkami głosowymi.
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4. Umiejscowić kamerę
A: Montaż sufitowy
B: Umieszczenie na pulpicie

③ Po pomyślnym skonfigurowaniu dodania nowej kamery inteligentna kamera 
360 jest gotowa do użytku.

     Podczas dopasowywania funkcji Sound Wave należy unikać głośnego otoczenia.

     Należy wyłączyć funkcję filtrowania adresów MAC w routerze WIFI, w przeciwnym 
razie router odrzuci każde nowe urządzenie.

     Podłączyć kamerę do sieci WiFi 2,4 GHz. Kamera nie obsługuje częstotliwości 5 GHz.      

      Sugerujemy podłączenie do sieci WiFi bez mostkowania.

Umieszczenie na pulpicie

 Montaż sufitowy

360 Smart Camera D706
Instrukcja obsługi

www.robotworld.pl
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6. Sterowanie obrotem/pochyleniem
Dzięki poziomemu kątowi widzenia 360°/pionowemu kątowi widzenia 260° przy 
obrocie/pochyleniu można dowolnie sterować ustawieniem inteligentnej kamery

Widok z góry Widok boczny

360°

260°

5. Montaż ścienny/sufitowy

Błyszcząca ściana
Zestaw naklejek
Wtyczka ścienna
Podstawa
Śruba
Kamera

Uwaga:
① Ściana musi być w stanie utrzymać ciężar co najmniej 3 razy większy od zestawu 
kamery.
② W sprzedaży dostępne są dłuższe przewody zasilające umożliwiające montaż w 
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7. Wykrywanie ruchu
Wykrywanie ruchu umożliwia określenie obszarów i czułości obrazu z kamery w celu 
monitorowania ruchu, które mogą być wykorzystywane do wyzwania migawek. Gdy 
poruszający się obiekt trafi do określonych obszarów, kamera rozpocznie nagrywanie 
wideo, a aplikacja w telefonie wyśle użytkownikowi natychmiastowe przypomnienie o 
bezpieczeństwie.

8. Automatyczny patrol
Oprócz inteligentnego patrolu panoramicznego kamera może automatycznie patrolować 
zdefiniowane kluczowe obszary, takie jak pokój dzienny/drzwi wejściowe/okna itp. Można 
dzięki temu łatwo i szybko sprawdzić sytuację, gdy wystąpi jakiś nietypowy problem.

Opis produktu
1. Obraz HD 1080p (1920 * 1080) zapewnia doskonałą wydajność i jasność. Tryb 
widzenia nocnego może zostać automatycznie aktywowany w zależności od oświetlenia 
otoczenia. W trybie widzenia nocnego obrazy są czarno-białe, a zasięg wynosi do 7 
metrów dla wyraźnych obrazów.
2. W momencie włączania/wyłączania trybu nocnego rozlegnie się dźwięk kliknięcia 
wynikający z pracy wewnętrznego filtra obiektywu.

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do optymalizacji funkcji poprzez aktualizację 
oprogramowania/oprogramowania układowego.

Pyt. 1: Co oznaczają różne wskaźniki stanu?
Często zadawane pytania (FAQ)

Jest to normalne, gdy kamera wytwarza niewielką ilość ciepła podczas pracy. Zakres 
temperatur roboczych wynosi od -5℃ do 40℃.

Pyt. 2: Czy to normalne, że kamera wytwarza ciepło?

Aby uzyskać lepsze widzenie nocne, nie należy umieszczać kamery przed szkłem/białą 
ścianą lub innymi przedmiotami odblaskowymi, w przeciwnym razie może to prowadzić 
do powstania zbyt jasnego obrazu w pobliżu i zbyt ciemnego w oddali.

Pyt. 3: Jak lepiej korzystać z kamery?

Stały zielony                                                          Kamera aktywowana
Migający zielony                                                   Konfiguracja sieci WiFi lub offline
Stały niebieski                                                       Kamera online
Migający niebieski                                                Obraz wideo jest oglądany
Stały czerwony                                                      Aktualizacja kamery
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Nieprawidłowo

Efekt obrazowania 
w ramach widzenia nocnego

Efekt obrazowania 
w ramach widzenia nocnego Efekt obrazowania w ramach widzenia nocnego

Nieprawidłowo
Prawidłowo Prawidłowo

Umieścić na biurku lub zamocować na ścianie. Należy unikać przeszkód przed kamerą 
lub w jej pobliżu.
Uwaga: Po włączeniu zasilania należy wyregulować położenie obiektywu kamery za pomocą aplikacji 
sterującej. Nie należy ręcznie zmieniać obrotu/nachylenia.

Sugerowane ustawienie
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Ważna informacja
1. Ochrona prywatności
Aby chronić prywatność własną i swojej rodziny, należy upewnić się, że produkt nie 
został sparowany bez zgody lub upoważnienia użytkownika. Firma 360 zawsze 
podejmuje rygorystyczne środki w celu ochrony bezpieczeństwa informacji o 
użytkownikach.

2. Opis zawartości materiałów niebezpiecznych.

Toksyczne i szkodliwe 
substancje i pierwiastki

Ołów (Pb)

Rtęć (Hg)

Kadm (Cd)

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

Obudowa z 
tworzywa 
sztucznego

Komponent

Elementy obwodu 
drukowanego

Przewód 
zasilający

Zasilacz Obiektyw

www.robotworld.pl




