
Přehled výrobku

Přední pohled

Boční pohled

Průvodce uživatele

1) Připojení napájení
① Zasuňte napájecí kabel do vstupu napájení na zadní 
straně kamery. Zelený indikátor stavu znamená, že kamera 
pracuje.

② Zkontrolujte, zda je váš telefon připojen k Wi-Fi.
③ Před instalací na stěnu se ujistěte, že kamera je 
připojena.

3) Přidejte kameru
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.

2) Stáhněte si aplikaci 360 Smart Camera
Naskenujte níže uvedený QR kód, a kliknutím na tlačítko 
„Download APP” („Stáhnout aplikaci“) dokončete instalaci.

Poznámka: 

Během párování kamery udržujte v okolí ticho.
Ujistěte se, že se kamera připojuje k síti 2,4 GHz.
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Poznámka: Používejte prosím originální napájecí adaptér.
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③ Po úspěšném přidání kamery můžete spustit zobrazování

Doporučujeme připojení sítě Wi-Fi bez přemostění.

Krok 1: Otočte a oddělte kameru od základny.
Krok 2: Připevněte kameru na stěnu pomocí 3M pásky 
a 3 šroubů.
Krok 3: Natočte a upevněte kameru k základně (viz níže).
Poznámka:
① Před lepením stěnu vyčistěte.
② Na sadrokartonu lepení nedrží pevně. Lepení proveďte 
na sklo, glazované dlaždice, kov, atd. 
③ Páska 3M dosáhne maximální viskozity za 72 hodin.
④ Stěna musí udržet trojnásobek hmotnosti kamery 
a základny.
⑤ Můžete si dokoupit delší napájecí kabel, který bude 
vyhovovat různým požadavkům na umístění kamery.

4) Připevněte kameru

Obsah balení
Po otevření balení zkontrolujte, zda je kamera neporušená
a plně vybavená příslušenstvím.

1）Oboustranná pěnová fólie 3M x1 2）Kamera x1
3）Připínací spona x5 4）Uživatelská příručka x1
5）(Šrouby a hmoždinky) x3           6）Adaptér x1

Popis výrobku
1) 1080P（1920x1080）vysoké rozlišení poskytuje vynikající 
obraz a vysoký jas.
2) Při zapnutí / vypnutí režimu nočního vidění se ozve 
cvaknutívyvolané změnou vnitřního filtru.

Svítí zelená:    Kamera aktivována
Bliká zelená:   Konfigurace Wi-Fi nebo kamera offline
Svítí modrá:    Kamera online
Bliká modrá:   Kamera zobrazuje

Co znamenají barvy stavové kontrolky?
Často kladené dotazy (FAQ)

Je normální, že se kamera v pracovním režimu mírně 
zahřívá. Pracovní teploty se pohybuje mezi -5 ℃ až 50 ℃.

Je normální, že se kamera zahřívá?

Chcete-li zlepšit účinek nočního vidění, instalujte kameru 
dále od lesklých povrchů, jako jsou skleněné povrchy, 
a od bílých stěn pro zachování vyvážení bílé.

Na co dávat pozor při používání IP kamery?

SPRÁVNĚ
Při instalaci kamery na stěnu dbejte, aby objektiv nebyl ničím 
zakrytý.

ŠPATNĚ

Efekt videa s nočním viděním

SPRÁVNĚ

Efekt videa s nočním viděním

Důležité upozornění

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. 

Poznámka: Objektiv kamery je vyroben ze skla. S křehkým 
materiálem zacházejte opatrně.
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360 Surveillance Camera D688
Návod k obsluze



1) Záruční podmínky výrobku 
360 Smart kamera

2) Výjimka ze záruční politiky

Na tento výrobek se vztahuje místní dvouletý záruční servis. 
Podrobnosti záručního servisu vám sdělí místní autorizovaní 
distributoři ve vaší zemi.

① Není předložen platný záruční list nebo nákupní faktura.
② Škody způsobené nesprávným použitím, údržbou, 
demontáží a neautorizovanou opravou.

2) Popis nebezpečných materiálů

Poznámka: Malá část elektronických součástí pro zvláštní účely je 
v tabulce označena písmenem „X“ (jako jsou vysokonapěťové 
rezistory, keramické rezistory, diody). Množství olova v nich může 
překročit hodnotu 0,1% v důsledku kritéria vysokého výkonu. 
Protože je jádro šroubů a datového kabelu vyrobeno z vysoce 
kvalitní slitiny, může hodnota olova také překročit hodnotu 0,1%. 
Všechny uvedené položky dodržují podmínky výjimky ze směrnice 
EU RoHS, a v současné době není možné použít jiné technologie 
nebo součásti. 

Doba ochrany prostředí (EPP): PCB (základní deska) 10 let, 
napájecí kabel 10 let, baterie 5 let. Zkratka EPP znamená 
bezpečnou dobu, po kterou nedojde k úniku nebezpečných 
látek v případě, že budou používány dle pokynů.

: Všechny součásti obsahují nebezpečné látky pod stanovenou 
hranicí SJ/T11363-2006.

: Nejméně jedna součást obsahuje nebezpečné látky nad 
stanovenou hranici SJ/T11363-2006
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PCB Napájecí kabel Adaptér Objektiv

Toxické a škodlivé 
látky a prvky

Olovo（Pb）

Rtuť（Hg）
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Polybromované 
bifenyly (PBB)
Polybromované 
difenylethery (PBDE)
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