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Zawartość opakowania 

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić, czy urządzenie i jego 
akcesoria są w dobrym stanie. 

Dzwonek do drzwi *1 Uchwyt *1 Naklejka instalacyjna *1

Baza *1

Przewód USB *1 Zestaw śrub *1

Instrukcja obsługi *1 

Zawleczka do otworu 
demontażowego *1
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AC wtyczki（Opcjonalne）……

Instrukcje 

Zeskanować poniższy kod QR lub wyszukać „360 Camera” w 
sklepie z aplikacjami do pobrania. 

Metoda montażu 1: Użyć taśmy 3M (zalecane)
① Zdjąć czerwony papier woskowy z podstawy montażowej, a 
następnie przykleić podstawę na gładką powierzchnię ściany (np. 
szkło, kafelki, ścianę pokrytą farbą lateksową itp.)
② Zawiesić dzwonek od góry do dołu na podstawie montażowej. 
Uwaga: Klej 3M zaczyna w pełni działać po upływie 24 godzin od 
montażu. 

1) Pobrać i zainstalować APLIKACJĘ

2) Dodać stację bazową sygnału 

① Otworzyć APLIKACJĘ i kliknąć „Establish Account”; jeśli 
użytkownik ma już konto 360, kliknąć od razu „Login”. 

④ Nacisnąć i przytrzymać przycisk dzwonka przez co 
najmniej 5 sekund, aż do usłyszenia „Welcome to 360 Smart 
Doorbell” (patrz zdjęcie powyżej). 

⑤ Po dodaniu stacji bazowej sygnału można rozpocząć 
użytkowanie! 

Uwaga: Należy unikać problemów wskazanych poniżej, ponieważ mogą 
one prowadzić do awarii połączenia sieciowego stacji bazowej sygnału. 
• Urządzenie należy sparować w cichym otoczeniu. 
• Sprawdzić, czy obserwator wifi jest włączony; jeśli tak, to stacja 
bazowa sygnału może nie być w stanie nawiązać połączenia z siecią. 
• Upewnić się, że stacja bazowa sygnału jest podłączona do sieci wifi o 
częstotliwości 2,4 GHz. 

• Zaleca się niemostkowanie wifi. 
• Stację bazową sygnału należy zamontować w pobliżu drzwi. 

3) Instrukcja montażu dzwonka do drzwi 
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② Po zalogowaniu kliknąć "+" (obraz 1) w prawym górnym 
rogu.
③ Podłączyć stację bazową sygnału. Nacisnąć i przytrzymać 
przycisk SET, aby sparować urządzenie (obraz 2). Dodać 
stację bazową sygnału zgodnie z instrukcją. 

Uwaga: Dzwonek do drzwi, stację bazową sygnału i router 
należy umiejscowić jak najbliżej (aby zapobiec awarii 
połączenia sieciowego wynikającej z dużej odległości). 

Uwaga: 
①Dzwonek do drzwi, stację bazową sygnału i router należy umiejscowić jak 
najbliżej (aby zapobiec awarii połączenia sieciowego wynikającej z dużej 
odległości). 
② Zamontować dzwonek do drzwi w odległości 1,2-1,5 m od podłoża 
(można użyć do tego celu płytki skali poniżej instrukcji użytkownika). 
③ Zamontować dzwonek na powierzchni niemetalicznej (aby zapobiec
ekranowaniu sygnału). Zaleca się zamontowanie go na ścianie obok drzwi. 

Obr. 1 Obr. 2

①
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Please press on-off key 5 seconds at least.
Until you hear a Ding-dong sound.

If you cannot hear the Ding-dong sound, 
please repeat and try again.

If so, you may use it now.

360 Door Bell D809
Instrukcja obsługi

www.robotworld.pl



Funkcje: 
•Rozpoznawanie tożsamości odwiedzających: Zapisać tożsamość 
odwiedzającego w aplikacji, aby inteligentny dzwonek do drzwi 360 
mógł go rozpoznać. 
•Alarm w przypadku nieprawidłowości: Gdy ktoś będzie stać przed 
drzwiami, użytkownik otrzyma alarm w APLIKACJI. 
•Rozmowa wideo z odwiedzającym: Gdy ktoś zadzwoni do drzwi, 
nawiązane zostanie połączenie wideo z użytkownikiem. 
•Bardzo długi czas pracy: Pojemność akumulatora 5000 mAh 
pozwala na długotrwałe użytkowanie i nie wymaga częstego 
ładowania. 
•Bardzo szeroki kąt: Obiektyw szerokokątny pozwalają na uzyskanie 
szerokich kątów wzdłuż i wszerz, znacznie redukując martwą strefę. 
•Noktowizor Super HD: Wbudowane światło podczerwieni pozwala 
dostrzec, co dzieje się przed drzwiami, nawet w bardzo ciemnych 
warunkach. 
•Alarm o demontażu: W przypadku agresywnego usunięcia lub 
uszkodzenia dzwonka drzwiowego zostanie wygenerowany alarm. 
Alarm zostanie również wyświetlony w aplikacji. 

Opis produktu:
1) Wysoka rozdzielczość, doskonały obraz i kompatybilność z HDR. 
Automatyczne dostosowanie obrazu do otoczenia, aby nie był zbyt 
ciemny w świetle dziennym. 
2) Dzwonek do drzwi automatycznie uruchamia funkcję widzenia 
nocnego w ciemności; obraz będzie wówczas czarno-biały i 
widoczny z odległości do 3 m. 
3) Filtr optyczny wewnątrz dzwonka włączy się z delikatnym 
dźwiękiem „kliknięcia” przy włączonym lub wyłączonym widzeniu 
nocnym, co jest normalne. 

Często zadawane pytania (FAQ)

1) Jaki tryb wyświetlania posiada wskaźnik? 

Oświetlenie sygnalizatora drzwi

Wskaźnik stanu dzwonka do drzwi 

Oświetlenie stopu bazowego

Skrypt

Ktoś zbliżył się do drzwi 

 

Tryb pracy wskaźnika  

Pulsujące niebieskie światło pierścieniowe 

Skrypt

Ładowanie  

W pełni naładowany   

Tryb pracy wskaźnika  

Czerwony

Zielony

Jasno czerwony

Zielone światło miga, gdy jednostka wewnętrzna i wewnętrzna 
stacja bazowa sygnału są odłączone; wskaźnik gaśnie, gdy 
jednostka wewnętrzna i stacja bazowa sygnału wewnętrznego 
są dobrze podłączone. 

Skrypt

 

 

Oczekiwanie na 
połączenie z siecią 

Tryb pracy wskaźnika 

Jasno zielone

Jasno zielone

Czerwony

Niebieski

Metoda 2: Śruby
① Przyklej naklejkę ze znakami na ścianie.
② Wywierć otwory i włóż kołki rozporowe zgodnie z 
oznaczeniami na naklejce.
③ Zamocuj wspornik i dokręć śruby.
④ Umieść dzwonek w kierunku z góry do dołu na wspornik.

Instrukcja montażu: 
Duża odległość między stacją bazową sygnału a dzwonkiem do drzwi 
może prowadzić do rozłączenia; wskaźnik dzwonka do drzwi miga 
wtedy na zielono. 
Prawidłowa odległość pomiędzy stacją bazową sygnału a dzwonkiem do 
drzwi skutkuje dobrym połączeniem, a wskaźnik dzwonka wtedy gaśnie. 
Stację bazową sygnału należy zainstalować w odpowiedniej odległości 
od dzwonka do drzwi. 

Włożyć zawleczkę do otworu demontażowego w górnej 
części dzwonka i wyjąć dzwonek od dołu do góry. 

4) Instrukcja demontażu dzwonka do drzwi 
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Wyłączenie

Aktualizacja 

Online

Niski poziom 
naładowania 
akumulatora 

Połączenie testowe

Inteligentny dzwonek 360 nagrzewa się trochę podczas 
pracy; nie jest to powód do niepokoju (odpowiedni zakres 
temperatur): -5-45°C 

•NIE NALEŻY montować dzwonka na metalowych drzwiach, 
ponieważ może to zablokować odbiór sygnału wifi przez 
dzwonek. 
•Należy zamontować dzwonek w pozycji pionowej, w 
przeciwnym razie może to mieć wpływ na obraz wideo. 
•Alarm o demontażu zostanie aktywowany po zdjęciu 
dzwonka do ładowania. Przed zdjęciem dzwonka należy 
wyłączyć alarm w APLIKACJI. 

2) Czy to normalne, że zewnętrzny element dzwonka się 
nagrzewa? 

3) Co należy wiedzieć, korzystając z tego urządzenia? 

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: Niewielka ilość elementów elektronicznych do celów specjalnych 
oznaczona jest w tabeli symbolem „X” (np. rezystory wysokonapięciowe, 
rezystory ceramiczne, diody). Zawartość Pb może w nich przekraczać 0,1% ze 
względu na wysoką wydajność. Ponieważ rdzeń w śrubach i w przewodzie 
danych jest wykonany z wysokiej jakości stopu, zawartość Pb może również 
przekraczać 0,1%. Wszystkie te elementy są zgodne z warunkami zwolnienia 
przewidzianymi w dyrektywie UE RoHS i obecnie nie można zastosować 
żadnych alternatywnych technologii ani komponentów. 

Obsługa posprzedażowa
I. Zasady gwarancji dotyczące dzwonka do drzwi wideo 360

2. Zasady unieważnienia gwarancji na dzwonek do drzwi 
wideo 360

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.

 • Nie można przedstawić ważnej karty gwarancyjnej lub faktury zakupu.
 • Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, konserwacją, 
demontażem i nieautoryzowaną naprawą.
 • Szkody spowodowane siłą wyższą.
 •  Normalne blaknięcie kolorów i zużycie w wyniku użytkowania nie są objęte 
gwarancją. 

Kontakt:
www.360smartai.com
E-mail: support@robotworld.com

2) Opis materiału niebezpiecznego

Toksyczne i szkodliwe 
substancje 
i pierwiastki

Ołów（Pb)

Rtęć（Hg)

Kadm（Cd）

○: 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

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

Powłoka z 
tworzywa 
sztucznego

Akcesoria

PCB Przewód USB Obiektyw
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Sześciowartościowy 
chrom (Cr(VI))\
Polibromowane 
bifenyle (PBB)
Polibromowane etery 
difenylowe (PBDE)
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