
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

NIANIA ELEKTRONICZNA KAMERA WIFI 

OBROTOWA IP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 

• Kamera WiFi IP z antenami 

• Zasilacz sieciowy 

• Przewód USB 

• Zestaw mocujący z uchwytem 

• Instrukcja w języku angielskim 

• Oryginalne opakowanie 

PARAMETRY TECHNICZNE 

• Rozdzielczość obrazu: HD 1280 x 720, 640 x 360 

• Kąt obrotu: poziomo – 355°, pionowo – 120° 

• Komunikacja bezprzewodowa: Tak – WiFi 

• Obsługiwane WiFi: 2.4G 

• Tryb nocny: IR 11 diod, zasięg 10 m 

• Praca w temperaturach: 0°C – 55°C 

• Kolor: biały 

• Aplikacja do obsługi kamery: V380 PRO 

• Dodatkowe funkcje: detekcja ruchu, mikrofon i głośnik, podgląd z kilku 

urządzeń, podgląd obrazu z kamery na smartfonie z iOS lub Android. 

 



FUNKCJE URZĄDZENIA 

 

Podgląd na żywo 

Połącz kamerę z aplikacją, aby móc na żywo obserwować, co się dzieje. 

 

Odtwarzanie 

Odtwarzaj nagrania zapisane na karcie pamięci lub w chmurze. 

 

Przechowywanie w chmurze 

Wygodny i bezpieczny sposób na przechowywanie danych. Możliwość 

wykupienia różnych pakietów. 

 

Wykrywanie ruchu ludzi 

Urządzenie wykrywa i rozpoznaje ruch ludzi, zmniejszając liczbę fałszywych 

alarmów spowodowanych między innymi przez zwierzęta. 

 

Powiadomienia „push” 

Po wykryciu ruchu lub innej nietypowej sytuacji urządzenie wyśle 

powiadomienie na połączonego smartfona. 

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA 

1. Włóż kartę pamięci do urządzenia.  

• Karta pamięci nie jest częścią zestawu i należy dokupić ją oddzielnie.  

• Nie należy wkładać karty pamięci do włączonego urządzenia. Może to 

prowadzić do uszkodzeń. 

 

2. Pobierz aplikację 

Aby pobrać aplikację, zeskanuj jeden z poniższych kodów QR lub wpisz podaną 

nazwę w sklepie Play lub AppStore. 

 



PIERWSZE URUCHOMIENIE URZĄDZENIA 

Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia należy postępować zgodnie z 

poniższymi instrukcjami.  

1. Włącz urządzenie i odczekaj około 15 sekund, aby całkowicie się uruchomiło. 

2. Przytrzymaj przycisk reset przez 7 sekund. Kiedy usłyszysz „restore factory 

settings”, urządzenie jest gotowe. 

3. Uruchom pobraną wcześniej aplikację, gdy usłyszysz „waiting for WiFi 

smartlink configuration” odnajdź i naciśnij „WiFi smartlink configuration”, 

postępuj z krokami zawartymi w dalszej części instrukcji.  

4. Kiedy usłyszysz „Access-Point established”, kliknij w aplikacji „AP quick 

configuration” i postępuj z krokami zwartymi w dalszej części instrukcji. 

DODAWANIE URZĄDZENIA 

 

„AP quick configuration” 

 

Uruchom urządzenie 

Uruchom urządzenie i poczekaj, aż powie „Access-Point 

Established” 

 

 

 

Dodaj urządzenie 

Zaloguj się do aplikacji mobilnej, kliknij „Access-Point established” lub 

„AP quick configuration”, połączą urządzenie z siecią WiFi. 

 

 

 

Połączenie bezprzewodowe 

Po skonfigurowaniu urządzenia będzie się ono łączyło z routerem 

automatycznie.  

 

 

 

 



„WiFi smartlink configuration” 

 

Uruchom urządzenie 

Uruchom urządzenie i poczekaj, aż wypowie „Waiting for WiFi 

smartlink configuration” 

 

 

 

Połączenie bezprzewodowe 

Połącz telefon z wybraną przez siebie siecią WiFi. 

 

 

 

Dodaj urządzenie 

Zaloguj się do aplikacji, kliknij „WiFi smartlink configuration” i dodaj 

urządzenie postępując zgodnie z krokami na ekranie. 

 

 

PRZECHOWYWANIE DANYCH W CHMURZE 

 

Aby przechowywać dane w chmurze, należy wykupić dostęp do jednego z 

oferowanych pakietów. 

Po dokonaniu płatności w aplikacji pojawi się okienko, pytające o przypisanie pakietu 

do urządzenia („Bind the package”). Należy kliknąć „tak” („yes”). 

 



Więcej informacji oraz dodatkowe podpowiedzi dotyczące konfigurowania urządzenia 

można uzyskać skanując poniższy kod QR. 

 

OSTRZEŻENIA 

1. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią 

należy umieścić w odpowiednio oznakowanych pojemnikach. Foliowe woreczki, 

opaski zaciskowe oraz kawałki taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.  

2. Produkt przechowywać poza zasięgiem dzieci, małe elementy mogą stanowić 

ryzyko zadławienia. 

3. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek nieprawidłowości, należy natychmiast zaprzestać korzystania. 

Ponowne użycie produktu możliwe będzie po wprowadzeniu wymaganych 

napraw. 

4. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu. 

5. Uszkodzonego produktu nie należy wyrzucać do pojemnika przeznaczonego na 

odpady zmieszane. Produkt należy oddać do specjalnego punktu odbioru 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
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