
1. Připojte napájení
1) Zasuňte adaptér a připojte kameru. Pokud indikátor stavu 

bliká zeleně, kamera je připravena na další krok.

2) Připojte svůj mobilní telefon správně k Wi-Fi. (Podporováno 

je pouze Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz)

3) Umístěte kameru na požadované místo a natočte ji do 

zóny, kterou chcete sledovat.

2. Stáhněte a nainstalujte aplikaci 360   Smart 
Camera

   - z obchodu Google Play

   - nebo z obchodu Apple Store

   - nebo naskenujte níže uvedený QR kód"

Popis výrobku Průvodce uživatele
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3. Přidání kamery
1) Spusťte aplikaci 360 Smart Camera. Pokud ji používáte 

poprvé, klikněte na "Register" (zaregistrovat) pro registraci 

nového účtu.  Nebo pokud jste již zaregistrováni, stačí se 

rovnou přihlásit.

2) Po přihlášení klikněte v pravém horním rohu na tlačítko 

"+". Potom klikněte na "Connect to my camera" (Připojit k mé 

kameře) a postupujte dále po krocích podle pokynů.

Poznámka: Přečtěte si pozorně níže uvedené poznámky, 
abyste se vyhnuli neúspěšnému připojení kamery. 

3) Po úspěšném přidání kamery můžete spustit zobrazování 

pomocí 360 Smart Camera.

Podporována je pouze Wi-Fi 2,4 GHz. Kamera 

nepodporuje 5 GHz.

Při vytváření spojení pomocí "zvukové vlny" buďte mimo 

hlučné prostředí.

Doporučuje se Wi-Fi bez přemostění.

Na Wi-Fi routeru vypněte funkci filtru MAC adres.

4. Umístění kamery
a. Svislé umístění

b. Instalace na stěnu/strop pomocí samolepky 3M a 

magnetické základny

Volitelný díl: U prodejce si můžete zakoupit železnou desku a 
kabel USB o délce 4 m.

lesklá stěna

M
ontážní páska 3M

M
agnetická základna

Obsah balení
Ujistěte se, že kamera není viditelně poškozená, 
a že jsou k dispozici následující položky:

1) Kamera x1

3) Uživatelská příručka x1

5) Napájecí adaptér x1

2) USB kabel  x1

4) Montážní páska 3M x1
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Často kladené dotazy (FAQ)
Q1:  Jaký je význam barev stavových kontrolek?

Q2: Přehřívá se moje kamera?

Svítí zelená:   Probíhá inicializace kamery

Bliká zelená:   Konfigurace Wi-Fi nebo kamery offline

Svítí modrá:   Kamera online

Bliká modrá:   Kamera zobrazuje

Je normální, že se kamera v pracovním režimu mírně zahřívá. 

Pracovní teploty se pohybují od -5 ℃ do 38 ℃.

Q3: Důležité informace pro používání nočního vidění
Nemiřte kamerou na skleněnou / bílou stěnu nebo na 

podobné objekty, protože by to mohlo způsobit nesprávné 

vyvážení bílé a vyvolat přeexponování nebo tmavý rozmazaný 

živý videopřenos. 

Umístěte kameru na stůl s dostatkem místa. Nebo 

nainstalujte kameru na strop v dostatečné vzdálenosti od zdi.

ŠPATNĚ 1 ŠPATNĚ 2

Efekt videa s nočním viděním

SPRÁVNĚ 1 SPRÁVNĚ 2

Efekt videa s nočním viděním
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1) Obraz ve vysokém rozlišení 1080p (1920x1080) nabízí 

vynikající video a fotografie.

2) 360 Smart kamera je vybavena širokoúhlým objektivem se 

zorným polem 150 stupňů. Velké části svého pokoje můžete 

snadno zkontrolovat bez otáčení nebo naklonění.

3) Zůstaňte kdykoli ve spojení s rodinou pomocí 

obousměrných hovorů v reálném čase. Vestavěný mikrofon a 

reproduktory slouží k vaší konverzaci.

4) S infračervenými LED diodami a nočním viděním do 

vzdálenosti 7 metrů může 360 Smart kamera automaticky 

přepínat režim den/noc, a při temné noci udržovat 

monitorování v černobílém režimu. Funkce výstrahy vám 

může pomoci nastavit zónu dohledu. Pokud nastane pohyb, 

detekce pohybu může aktivovat kameru a pořídit fotografie 

nebo nahrát video, a poté vám odeslat upozornění na váš 

mobilní telefon.

Popis výrobku
 Správné umístění

1) Ochrana soukromí
Abyste chránili vaše soukromí, zajistěte prosím, aby nebyl váš 

výrobek připojen bez vašeho povolení. 360 se vždy snaží 

chránit informace o vás a vaší rodině na základě velmi přísné 

politiky. 

2) Popis obsahu nebezpečných materiálů

Důležité upozornění

Poznámka 1: Kamera, napájecí adaptér a napájecí kabel obsahují 
elektrické součásti pro speciální použití (vysokonapěťové rezistory, 
keramické rezistory, diody atd.), které obsahují stopy olova (≥ 0,1 %). 
Šrouby kamery a jádro datových kabelů využívají pokročilé slitiny s 
obsahem olova ≥ 0,1 %, které splňují podmínky stanovené směrnicí EU, 
RoHS pro výjimku. V současné době nejsou k dispozici žádné 
alternativní technologie nebo součásti.
Poznámka 2: Ekologická životnost jednotlivých částí je: Kamera 10 let; 
komponenty 10 let. Tato "ekologická životnost" výrobku udává, jak 
dlouho můžete výrobek bezpečně používat za předpokladu, že 
životnost výrobku neovlivňují žádné nebezpečné materiály.

: Označuje, že pro každou položku v tomto výrobku je 
uvedená nebezpečná látka pod požadavky stanovenými 
normou SJ/T11363-2006.
: Indikuje, že existuje jedna nebo více položek, které obsahují 
množství látky překračující požadavky stanovené normou 
SJ/T11363-2006.

Poprodejní servis

1. Záruční podmínky výrobku 360 Smart 
kamera
Na tento výrobek se vztahuje místní dvouletý záruční servis. 

Podrobnosti o záručním servisu vám sdělí místní autorizovaní 

distributoři ve vaší zemi.

2. Výjimka ze záruční politiky
1) Není předložen platný záruční list nebo nákupní faktura.

2) Škody způsobené nesprávným použitím, údržbou, 

demontáží a neautorizovanou opravou.

Plastový 
obal

Součást

Součásti 
obvodové desky

Napájecí kabel Adaptér Objektiv

Toxické a škodlivé 
látky a prvky

Olovo (Pb)

Rtuť (Hg)

Kadmium (Cd)

Šestimocný chrom 
Cr(VI))
Polybromované 
bifenyly (PBB)
Polybromované 
difenylethery (PBDE)
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