
Obrázek 1
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① Otevřete aplikaci a klikněte na „Establish Account“ („Založit účet“); 
pokud již máte u společnosti „360“ účet založený, klikněte prosím přímo 
na „Login“ („Přihlášení“). 

② Po přihlášení  klikněte na "+" (Obrázek 1) v pravém horním rohu. Po 
přesměrování stránky klikněte na "Connect to My Camera" (Obrázek 2). 
Přidejte požadované zařízení.

Zkontrolujte prosím, zda je kamera připojena na Wi-Fi o frekvenci 2,4 GHz. 

Tato kamera nepodporuje WPA/WPA2 Wi-Fi sítě. Zvolte si prosím jinou 
Wi-Fi, než je tato. 

Doporučena je Wi-Fi bez přemostění. 

③ Kamera úspěšně přidána. Můžete začít uspokojovat vaši zvědavost!

Poznámka: 

① Přidržte telefon v blízkosti otvoru mikrofonu na kameře a klikněte na 
„Click to Send Sound Wave“ k vyslání zvukové vlny tak, jak je požadováno. 

② Spárujte prosím zařízení v tichém prostředí. 

Výstraha: Vyřešte prosím problémy, uvedené níže, protože mohou 
způsobit selhání síťového připojení. 

3) Přidání kamery 

2) Stáhnutí a instalace aplikace
Naskenujte níže uvedený QR kód, stáhněte 
aplikaci a dokončete instalaci. 

Popis výrobku

Obsah balení Uživatelská příručka

Napájecí port 
Přístup k internetu 

Světelná bílá LED dioda

Světelný 
senzor 

MIC (mikrofon)

Indikátor 
Nastavení 
Slot na TF kartu 

Siréna

Infračervená 
(IR) LED dioda

1) Zapojení 

1) Výměna koncovky síťového adaptéru

Vyjměte nabíjecí koncovku

Nasazení koncovky:

Síťová kamera 

1) Kamera ×1                                2) Svorka kabelu ×5 

3) Adaptér ×1                               4) Voděodolné lepidlo ×2

5) Uživatelská příručka ×1        6) Šroub ×4 

7) Plastové úchyty ×1                8) Instalační podložka ×1 

9) Šroubovák ×1

Internet 

Stiskněte

Stiskněte a podržte půlkruhové tlačítko vlevo a otočením proti 

směru hodinových ručiček vyjměte koncovku napájecího 

adaptéru.

Koncovku natočte s mírným sklonem a pro utáhnutí ji 

zacvakněte ve směru hodinových ručiček.

Bezdrátový router 
Napájecí port 

Poznámka:
① Zkontrolujte prosím, zda se váš router může připojit k externí síti, 
protože je to nezbytná podmínka k tomu, abyste měli přístup ke kameře 
přes externí síť.
② Před použitím prosím odstraňte ochranný kryt čočky.

Tato kamera podporuje pouze pásmo 2,4 GHz 

(IEEE802.11b/g/n) a nepodporuje pásmo 5 GHz. 

Přístup k internetu 

Předtím, než přidáte kameru do aplikace, ji prosím zapojte do 

zdroje energie tak, jak je uvedeno níže. 

① Zapojit kameru

② Připojit k Wi-Fi

Po otevření balení prosím zkontrolujte, zda je kamera a její 
příslušenství v dobrém stavu. 
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1) Pohled na instalaci na boční stěnu 

2) Pohled na stropní instalaci 

3) Pohled na instalaci na stožár

1) Montáž kamery 

Stěna

Instalační 
podložka 

H
m

oždinka

Šroub 

Instalujte prosím kameru tak, jak je uvedeno níže. 

Zatahovací víčko

Šroub

Stěna 

Poznámka: 

① Montážní úhel můžete nastavit sami. Po nastavení, víčko a šroub utáhněte. 

② Pokud potřebujete úhel záběru přenastavit, víčko a šroub opět povolte. 

③ Snažte se minimalizovat počet přenastavení (utahování může opotřebovávat 
konektor). 

Povolte zatahovací víčko a šroub a nastavte úhel záběru kamery. Po nastavení 
postupně vše utáhněte. 

1-1 Umístěte červený O-kroužek na konektor internetového kabelu (Obrázek 
①)

1-2 Protáhněte síťový kabel skrz kroužky ④ ③ ② a zapojte jej do 
internetového kabelu

1-3 Utáhněte kroužky ② ③ ④

2 Připojte napájecí kabel ⑤ k napájecímu konektoru ⑥

ŠPATNĚ 

SPRÁVNĚ 

3 Připevněte balicí voděodolnou pásku na port síťového kabelu a napájecí 
port.

① Umístěte instalační podložku na stěnu a přivrtejte ji tak, 
jak je požadováno. 

② Do otvorů v podložce vložte hmoždinky. 

③ K zajištění polohy kamery použijte šroub. 

Výstraha: Vyřešte prosím problémy, uvedené níže, protože mohou způsobit 
selhání síťového připojení. 

① Neobsahuje tyč pro kameru. 

② Venkovní instalace vyžaduje voděodolná opatření. Více informací viz níže 
uvedený obrázek. 

③ U venkovního provedení zajistěte ochranná opatření proti úderu blesku. 

④ Používejte prosím originální adaptér, jinak může dojít k přepětí nebo 
nadproudu a poškození zařízení.

Instalace Pokyny k instalaci 

2) Nastavení úhlu záběru kamery 

Voděodolná opatření pro vedení Nastavení směru antény 

Poznámka: Anténa instalovaná paralelně s kamerou může ovlivnit příjem signálu. 

Často kladené dotazy (FAQ)
Je normální, že se kamera zahřívá?
Je normální, že se kamera v pracovním režimu mírně zahřívá. Pracovní 
teplota se pohybuje od -30 ℃ do 60 ℃.

Abyste ochránili vaše soukromí, prosím zkontrolujte, zda není váš výrobek 
připojen bez vašeho povolení. Společnost 360 se vždy snaží chránit 
informace o vás a vaší rodině na základě velmi přísných pravidel. 

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% s 
ohledem na vysoký výkon. Jelikož 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. 

Důležité upozornění
1) Ochrana soukromí

2) Popis nebezpečných materiálů

Toxické a škodlivé 
látky a prvky

Příslušenství

Olovo（Pb）

Plastový 
obal PCB Napájecí 

kabel Adaptér Čočka

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 podle pokynů.
：Všechny součásti obsahují nebezpečné látky pod 
stanovenou hranicí SJ/T11363-2006.
: Nejméně jedna součást obsahuje nebezpečné látky 
nad stanovenou hranici SJ/T11363-2006

Rtuť（Hg）

Kadmium（Cd）
Šestimocný 
chrom (Cr(VI))

Polybromované 
bifenyly (PBB)
Polybromované 
difenylethery (PBDE)

360 Outdoor Camera D801
Návod k obsluze
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Speci�kace frekvence

Tento produkt lze použít ve všech členských státech EU.

Pásmo        Operační frekvence         Max výstupní výkon          Limit

802.11b         2412-2472MHz 15.1dBm (e.r.i.p.)       20.0dBm

802.11g          2412-2472MHz 14.7dBm (e.r.i.p.)       20.0dBm

802.11n20       2412-2472MHz 13.5dBm (e.r.i.p.)       20.0dBm

802.11n40       2422-2462MHz 12.3dBm (e.r.i.p.)       20.0dBm

1) Záruční podmínky výrobku 360 Smart kamera

2) Na co se záruční podmínky výrobku 360 Smart kamera nevztahují

Na tento výrobek se vztahuje místní dvouletý záruční servis. Pro 
podrobnosti záručního servisu prosím kontaktujte místní 
autorizované distributory ve vaší zemi.

a) Není předložen platný záruční list nebo nákupní faktura.

b) Škody způsobené nesprávným použitím, údržbou, demontáží a 
neautorizovanou opravou.

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

Poprodejní servis

Kontaktujte nás:


