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Instrukcja obsługi

Monitor                                 Stacja zewnętrzna

Zawartość
Po otrzymaniu towaru upewnij się, że nie jest uszkodzony oraz czy w zestawie
znajdują się poniższe ponumerowane elementy.

❶Jednostka zewnętrzna

❸Uchwyt
Wyświetlacz

Monitor❺
Śruby

Gąbka, uszczelka

Otwór

WIZJER ELEKTRONICZNY

Opis

IR LED

Głośnik

Kamera

PIR

Czujnik światła

Mikrofon

Przycisk dzwonka

IR LED

Czujnik światła

Mikrofon

Przycisk dzwonka

PIR

Kamera

Wskaźnik LED

Doświetlenie obrazu w nocy.

Uruchamia diody IR przy spadku natężenia światła.

Przechwytuje audio.

Wywołuje dzwonek.

Przy wykryciu ruchu, urządzenie wyśle powiadomienie
na telefon.

Przechwytuje obraz.

Migający niebieski: Konfigurowanie w toku
Świecący czerwony: Naładuj baterię
Świecący niebieski: Poprawnie połączono z telefonem

Przycisk HOME

PrzełącznikKarta

Złącze ładowania USB



TF card

Charging plug

Switch

Przycisk HOME

Slot baterii

Interfejs USB

Reset urządzenia, przytrzymaj przycisk 5s.
Wyświetl obraz, naciśnij przycisk 1s.

Obsługa 1 baterii 5000 mAh.

Gniazdo Micro USB.

Konfiguracja urządzenia
Dziękujemy za wybór naszych produktów! Postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej
aby skonfigurować urządzenie.

1. Pobieranie i instalacja aplikacji

Pobierz i zainstaluj aplikację "TuyaSmart" ze sklepu Play (Android) lub z App Store
(iOS). Opcjonalnie zeskanuj poniższy kod QR.

2. Konfiguracja aplikacji
Zanim zaczniesz:
- Upewnij się, że aplikacja TuyaSmart jest zainstalowana
- Upewnij się, że na czas konfiguracji urządzenia jesteś połączony z siecią
Wi-Fi 2.4GHz. Sieć 5GHz nie jest kompatybilna z urządzeniem.

Rejestracja
Jeśli zakładasz nowe konto wybierz opcję rejestracji, jeśli posiadasz już
konto, zaloguj się.

3. Dodawanie urządzenia

Przed dodaniem, upewnij się, że urządzenie jest w trybie parowania. Parowanie
rozpocznie się po usłyszeniu angielskiego komunikatu "Please use APP to set
up the network" (niebieska dioda będzie migać).

Jeśli nie słyszałeś komunikatu, zresetuj urządzenie przytrzymując przycisk
HOME 5 sekund. Puść przycisk jeśli wskaźnik LED się wyłączy. Urządzenie
automatycznie przywróci się do ustawień domyślnych.

Otwórz aplikację "TuyaSmart" następnie "Dodaj urządznie" lub "+"
w prawym górnym rogu.
Wybierz "Nadzór wideo" i zaznacz "SmartDoorbell"

Wybierz "Next" (Dalej), wprowadź nazwę i hasło sieci Wi-Fi.

Jeśli wcześniej dodawałeś inne urządzenia w aplikacji TuyaSmart, hasło i
nazwa sieci będą już uzupełnione.
Następnie przejdź dalej.



Date Record

Photograph

Replay Replay

Photograph

Następnie umieść wyświetlacz telefonu z wygenerowanym kodem QR przed
kamerą stacji zewnętrznej w odległości ok 15-20 cm. Jeśli usłyszysz
angielski komunikat "connecting to the network" zaznzacz w aplikacji
"Słyszałem dźwięk" (I heard a Prompt"). Następnie poczekaj na dodanie
urządzenia.

Jeśli dodawanie się nie powiodło, zresetuj urządzenie i spróbuj ponownie.

Po wyświetleniu komunikatu "Dodano pomyślnie" urządzenie jest gotowe do
pracy. Wciśnij "Zakończono".

4. Funkcje Wi-Fi
Obsługa: Dwu kierunkowe audio, nagrywanie wideo w plikach lokalnych, robienie zdjęć,
odtwarzanie wideo z karty Micro SD.

4.1 Podgląd na żywo
W liście dodanych urządzeń, kliknij na symbol wizjera aby uruchomić podgląd.

4.2 Odtwarzanie z karty Micro SD

Sposoby uzyskiwania nagrań: Uruchomienie aplikacji i ręczne wykonanie wideo;
wciśnięcie przycisku na stacji zewnętrznej; wideo z detekcji ruchu.
Info: Urządzenie wspiera karty Micro SD w formacie FAT32.

5. Zarządzanie urządzeniem

Aby zarządzać urządzeniem uruchom podgląd na żywo i następnie w prawym
górnym rogu kliknij na symbol ołówka.

W zarządzaniu znajdziesz takie funkcje jak:

- Zmiana nazwy urządzenia

- Informacje o urządzeniu

- Podstawowe ustawienia funkcji

- Funkcja noktowizora IR

- Dźwięki (sounds) głośność

- Wł.Wył. przełącznik PIR (czujka ruchu)

- Ustawienia zarządzania zasilaniem

- Opcja zakupu przechowywania nagrań w chmurze (VAS)

- Powiadomienia Offline

- FAQ & Feedback

- Udostępnione urządzenia

- Dodaj asystenta głosowego do ekranu głównego

- Sprawdzenie aktualizacji oprogramowania układowego



5000mAh

6. Użytkowanie

- Przy pełnym naładowaniu baterii urządzenie pracować może do 3 miesięcy. Jeśli
bateria zacznie się wyczerpywać aplikacja wyśle powiadomienie o tym.

- Urządzenie musi być w mocnym zasięgu Wi-Fi.
Miejsce w którym umieszczone będzie urządzenie musi posiadać silny sygnał 
Wi-Fi. Grube ściany, stropy lub drzwi potrafią mocno redukować siłę sygnału.
Przed montażem sprawdź czy urządzenie będzie działało prawidłowo w miejscu
gdzie ma być zainstalowane.

- Urządzenie jest zaprojektowane do niskiego poboru prądu. Każde wywołanie,
detekcja ruchu i ręczne włączenie obrazu uruchamia wyświetlacz na 30 sekund,
następnie wraca do trybu gotowości.

Rozdzielczość
Kąt widzenia
IR LED
Wi-Fi
Audio
Typ karty pamięci
Pojemność
Bateria

Sposoby nagrań

Pobór mocy

480x272
120°
850mm
IEEE 802 11b/g/n
Dwu-kierunkowe, redukcja szumu
Micro SD
Do 64GB
5000 mAh

Wywołanie, detekcja, ręczne

Czuwanie 500uA, praca 400mA

Działanie baterio od 1 do 3 miesięcy

Obraz wysokiej jakości

Szybkie powiadomienia na telefon

Komunikacja przez 2,4GHz Wi-Fi

Wysoka jakość dźwięku

Czujka ruchu

Automatyczny tryb nocny

Specyfikacja techniczna


	页 1
	页 2

