HASZNÁLATI UTASÍTÁS
NIGHTOWL WI-FI BIZTONSÁGI
KAMERA
KOMPONENSEK
•
•
•
•
•
•
•

IP kamera
Adapter
Wi-Fi antenna 5 dBi
Rögzítőcsavarok
Csavarhúzó
Hab alap
Használati utasítás

MŰSZAKI ADATOK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Képérzékelő: 2.0M HD CMOS
Lencse: 3,6 mm
Min. megvilágítás: 0,5 lux (színes mód), 0,1
lux (fekete-fehér mód)
Felbontás: 1920 x 1080P
Videó tömörítés: H.264 / MJPEG
Képkockasebesség: 25-30 kép / mp
Audio tömörítés: G.711a
Hangbemenet: beépített 48dB mikrofon
Hangkimenet: beépített 8Ω 1W hangszóró
Riasztás kiváltója: mozgásérzékelés
Vezeték nélküli LAN: IEEE802.11b / g / n
Vezeték nélküli biztonság: WEP / WPA-PSK /
WPA2-PSK adattitkosítás
Protokollok: ONVIF, TCP, UDP, DHCP, DNS,
RTSP, P2P

•
•
•
•
•
•
•
•

Memória: micro SD kártyahely
Tápegység: DC12V ± 10%
Vízálló szabvány: IP66
Működési feltételek: hőmérséklet -25 ° C - +
65 ° C
Páratartalom: 10% -90%
Online felhasználók száma: legfeljebb 5
felhasználó
Forgási szög: vízszintesen 320 ° /
függőlegesen 110 °
Éjjeli látás: dupla szűrők, 4 pont-infravörös
lámpák automatikus váltása, besugárzási
távolság 10-30 m

JELLEMZŐK

(1) Wi-Fi antenna
(2) Micro SD kártyahely
(3) Tápkábel
(4) Reset gomb
(5) 1080p HD objektív
(6) Hangszóró
(7) PIR érzékelő
(8) Mikrofon
(9) Fehér LED
(10) Infravörös LED-es fény

A KAMERA FELHELYEZÉSE A FALRA
1. Fúrjon be három lyukat a falon a biztonsági
kamera alja felhasználásával. Ügyeljen arra,
hogy az alapegységet úgy helyezze el, hogy a
kamera egyenesen álljon. A fúrás előtt
javasoljuk, hogy a lyukak helyét ceruzával jelölje
meg. Az lyukak átmérője körülbelül 6 mm, a
mélység pedig körülbelül 25 mm.

2. Helyezze be a három műanyag rögzítőelemet a
falon lévő lyukakba.

3. Egyeztesse a kameraegység alján lévő hornyokat a
falon
lévő
műanyag
rögzítőelemekkel.
Csavarhúzóval rögzítse a kamerát csavarokkal a falra.

A KAMERA ÉS AZ APLIKÁCIÓ
CSATLAKOZTATÁSA
O FŐ FUNKCIÓK LEÍRÁSA

O A MOBIL APLIKÁCIÓ MŰKÖDTETÉSE
A FELHASZNÁLÓ REGISZTÁLÁSA

MEGJEGYZÉS: A biztonsági kamera falra szerelésekor
vegye figyelembe, hogy a falnak képesnek kell lennie
arra, hogy a termék teljes tömegének legalább
háromszorosa legyen.

O A MOBIL APLIKÁCIÓ LETÖLTÉSE
-

-

Keresse meg és töltse le az „YCC365 Plus”
szoftvert az Apple Store vagy az Android
App Store áruházából.
Olvassa be a QR-kódot az alábbiak szerint

Az alkalmazás első használatakor az e-mail címével
kell regisztrálnia, majd fiókot alkotnia. Kattintson a „
Sign Up” (Regisztráció) lehetőségre, és válasszon ki
egy jelszót.
* Ha elfelejtette jelszavát, akkor visszaállíthatja a
bejelentkezési oldalon található ""Forgot password”
(Elfelejtett jelszó) linkre kattintva.
* A jelszónak legalább 6 ill. legfeljebb 30 karakterből
kell állnia. Betűk és számok kombinációjának kell
lennie.

MEGJEGYZÉS: a jelenlegi verzió a mobiltelefonos
regisztrációkat cask Vietnámban támogatja. Kérjük,
e-mailben regisztráljon más területek érdekében.

KAMERA HOZZÁADÁSA
MEGJEGYZÉS: a kamera csak a 2.4G Wi-Fi-t
támogatja, az eszközök hozzáadása előtt ellenőrizze,
hogy az útválasztója 2.4G Wi-Fi, és ha a telefon
csatlakoztatva van a 2.4G Wi-Fi-hez.

QR kód beolvasása
-

-

-

Kérjük, csatlakoztassa a telefont a Wi-Fi-hez,
majd kattintson a „ Device adding by scanning
the code” (Készülék hozzáadása a kód
beolvasásával) elemre, majd állítsa vissza a
kamerát, miután meghallotta a „Please
configure camera by scanning code or AP
hotspot” Kérjük, konfigurálja a kamerát kód
vagy AP hotspot beolvasásával)
című
hangüzenetet, kattintson a “Connect to the
network” (Csatlakozás) gombra.
Válassza ki a saját Wi-Fi-jét, majd jelentkezzen
be a jelszavával.
Igazítsa a telefonon megjelenő kétdimenziós
QR-kódot a kamera lencséjéhez, tartsa fenn a
10-20cm távolságot.
A sípszó meghallgatása után kattintson a “I
heard the beep voice” (Hallottam a sípszó
hangját) lehetőségre, néhány másodperc
múlva meghallja a hangot »Internet connected.
Welcome
to
use
cloud
camera.«
(Csatlakoztatva van at internethez. Üdvözöljük
a felhőkamera használatában.)

AP hotspot hozzáadása
-

Kiegészítés a hálózati kábellel történő
csatlakoztatással (csak a Lan Port Device
támogatja)
-

-

Csatlakoztassa az Ethernet kábelt a kamera és
a Wi-Fi útválasztó között.
Miután a telefon csatlakozik a Wi-Fi-hez,
kattintson az “Add device” és “Addition by
connecting to network cable’’ (Eszköz
hozzáadása” és a „Hozzáadás a hálózati
kábelhez történő csatlakoztatáshoz’’) elemre.
Vizsgálja át a készülék QR-kódját, és várja meg,
amíg a hálózati kapcsolat sikeres lesz.

-

-

-

Miután a telefon csatlakozik a Wi-Fi-hez,
kérjük, kattintson az on “Add device” (Eszköz
hozzáadása) “Addition of AP hotspot” (Az AP
hotspot hozzáadása) miután meghallotta a
hangot: “Please configure camera by scanning
code or AP hotspot’’(Kérjük, konfigurálja a
kamerát a kód vagy az AP hotspot
beolvasásával), kattintson a Connect to the
network” (Csatlakozás a hálózathoz) gombra,
ha nem hallja a hangot, kérjük, állítsa vissza a
kamerát.
Kövesse a varázslót, hogy a telefon
csatlakozzon
a
„CLOUDCAM_XXXX”
hálózathoz, és térjen vissza az YCC365 plus
alkalmazáshoz.
Kattintson a „Next” (Tovább) gombra, válassza
ki a saját Wi-Fi-jét, majd jelentkezzen be
jelszavával.
Várja meg, amíg a Wi-Fi kapcsolat sikeres lesz,
majd hallgassa meg az „Internet connected
welcome to use cloud camera.” (Internet

csatlakoztatva
köszöntjük
használatához) hangot.

felhőkamera

•

•
•

•

•

Nyissa meg az YCC365 plus alkalmazást a
belépési felület belépéséhez, kattintson a
’’Local login’’ (Helyi bejelentkezés) gombra.
Kapcsolja
be
telefonját
a
„CLOUDCAM_XXXX” hálózathoz.
Kattintson az ‘’AP networked device
preview” (AP hálózati eszköz előnézet , majd
a ‘’Next’’ ( Tovább) gombra.
Keresse meg a készüléket a telefonja által
felismert Wi-Fi hálózatok között, majd
kattintson az eszközre.
Írja be a felhasználónevet: admin, jelszó:
12345, kattintson a „CONFIRM” (MEGERŐSÍT)
gombra, majd megnézheti a felületet.

FUNKCIÓK BEMUTATÁSA
Valós idejű előnézeti felület

A: Paraméter beállítása

G: Pan & Tilt

B: Pillanatkép

H: Üzenet

C: Teljes képernyő

I: Videó minősége

D: Videó lejátszása

J: Beszélgetés tartása

E: Pan-tilt visszaállítás

L: Hang

F: Előzetes

K: Tovább

Ellenőrző fehér fény
Felhőalbumok megtekintése
Videó a telefonra

AP DIRECT MODE (speciális)
•

Kapcsolja be a kamerát, és hallja a hangot:
voice "Please configure camera by scanning
code or AP hotspot" (Kérjük, konfigurálja a
kamerát kód vagy AP hotspot beolvasásával
- ha nem hallja a hangot, állítsa vissza a
kamerát)

O PTZ/BEÁLLÍTÁS
•

PTZ

A kormánykerék csúsztatásával vagy a képernyő
elcsúsztatásával az előnézeten ellenőrizheti a
kamera forgását.

•

Előrebeállítás
1. Kattintson az előrebeállítás ikonra a
beállított kezelőfelület belépéséhez.
2. Adja hozzá az előre beállított beállítást:
több előre beállított érték hozzáadható.
3. Törölje az előrebeállítást: kattintson a
szerkesztés
ikonra
a
hozzáadott
előrebeállítás törléséhez.

Előrebeállítás törlése

Előrebeállítás hozzáadása

O A VIDEO LEJÁTSZÁSA
-

-

-

A videó alapértelmezés szerint felhőbe kerül.
Ha a videót a TF kártyán szeretné lejátszani,
akkor azt a “play videos from” (videofelvételek
lejátszása)
„SD-Card”
(SD-kártyáról)
lehetőségre válthatja.
A felhő videó színes leképezést használ,
sötétkék jelzi a riasztás felvételét, a világoskék
pedig a riasztás nélküli felvételt. A TF kártya
video színe egységes világoskék.
Kattintson a dátum ikonra a videó lejátszásához
a kiválasztott dátumtól.
A “
”ikonra kattintva beállíthatja a felhő
videó lejátszásának sebességét, de a TF kártyák
nem támogatják.

O FELHŐVIDEÓK
LEJÁTSZÁSA/FELHŐVIDEÓK
LETÖLTÉSE
Kattintson a felhő album ikonjára, majd a
videoklipre, kattintson a „Download” (Letöltés)
gombra a videó telefonra mentéséhez, vagy
kattintson a „Share” (Megosztás) elemre a videó
megosztásához a Facebookon és a YouTube-on.

O FELHŐVIDEÓ LEJÁTSZÁSA
A riasztási videó megtekintéséhez kattintson a
„Message”(Üzenet) gombra.

O FELHŐ TÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS

-

30 napos felhőalapú szolgáltatást kínálunk, amelyet
mindenki ingyenesen tesztelhet. Ezután eldöntheti,
ha alacsony áron fizeti-e a szolgáltatást.

Ajánlja a Kingston/SanDisk/Samsung
készüléket
Kattintson a „Device storage” (Eszköz tárolása)
elemre a memória ellenőrzéséhez.

Válassza a „Cloud service” (Felhő szolgáltatás)
lehetőséget, és ellenőrizze az előfizetési
csomagokat.

Kattintson a „Memory card recording mode”
(Memóriakártya rögzítési módra) a TF-kártya
videomódjának kiválasztásához.

Háromféle előfizetési csomag van az Ön számára. A
szolgáltatást évente ill. Hónaponta fizetheti.
Támogatjuk a PayPal fizetési rendszert, kattintson a
“Go to PayPal now (Ugrás a PayPal-ra)” elemre, majd
fejezze be a fizetést (kérjük, telepítse a PayPal
alkalmazást).

PREFERENCIÁK
Kattintson a » « ikonra az előnézeti képernyőn a
paramétermenü ellenőrzéséhez.
Nevezze át az eszközt

O ÉRTESÍTÉSI BEÁLLÍTÁSOK
Mozgásérzékelő
bekapcsolása

Állítsa be a felvétel
befejezési idejét

O TF KÁRTYÁS RÖGZÍTÉSI MÓD
Ossza meg más
felhasználókkal

Hangkapcsoló bekapcsolása

Helyezze be a TF kártyát a kártya nyílásba, és
kapcsolja be a kamerát.
TF kártya követelmények:
- Memóriaterület 8-128G
- C10 TF kártya
- Használja a formázás után.

Nyomja meg az értesítési
beállítást

O TOVÁBBI FUNKCIÓK BEÁLLÍTÁSA

Megjegyzés A Wi-Fi-nek kereshetőnek kell lennie, ha
a hely megváltozott, és a Wi-Fi eltér, kérjük, állítsa
vissza, és csatlakoztasson újra valamilyen Wi-Fi-hez.
Eszköz részletei: Ellenőrizze az eszköz azonosítóját
és szoftverének\hardverét azonosítóját.
Eszköz eltávolítása: Kérjük, távolítsa el a kamerát a
felhasználó fiókjából, ha másik fiókot kell
használnia a kamera hozzáadásához.

O OSZTOTT KÉPERNYŐ (A TÖBB
FELHASZNÁLÓ EGY FIÓK ALATT)

A mikrofon be- és kikapcsolása
Éjszakai látás:
• OFF, kapcsolja ki az éjszakai látást
• ON, éjszakai látás mindig bekapcsolva
Kép mozgása 180 °:
Fordítsa meg a képet, amikor a fényképezőgép a
tetőre felvan szerelve.
A Wi-Fi hálózat módosítása:
Változtassa meg a készülék Wi-Fi-jét.

1. Nem tud eszközt hozáadni?
A. Ellenőrizze, hogy a fényképezőgép vissza lette állítva. Nyomja meg a Reset gombot, amíg meg
nem hallja a jelzőhangot
B. Csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi-t támogatja, ha a WiFi útválasztója 5 GHz-es, kérjük, váltson 2,4/5
GHz-es kettős üzemmódra.

Mikrofon:

• Automatikus váltás

GYAKRAN IGÉNYELT KÉRDÉSEK

A KAMERA HASZNÁLATA A
SZÁMÍTÓGÉPEN
Bejelenzkezés: www.ucloudcam.com

C. Kérjük, kapcsolja be a GPS szolgáltatást,
mielőtt hozzáadja az eszközt az Android
mobiltelefonhoz. A telepítés befejezése után az
alkalmazás első használatakor a GPS
szolgáltatást kell bekapcsolnia. Ha úgy dönt,
hogy nem kapcsolja be a GPS szolgáltatást,
távolítsa el és telepítse újra az alkalmazást
D. Kérjük, erősítse meg, hogy a kamera nem
kötelező érvényű a másik fiók számára.
Négy hangutasítás van folyamatban:
(1) “Kérjük, konfigurálja a kamerát kód vagy AP hot
spot beolvasásával” (“Please configure camera
by scanning code or AP hot spot”)
(2) Válassza ki a Wi-Fi-t és jelentkezzen be

jelszavával, miután az eszköz zajt ad, mint például a
„sípolás”, és a „Kérem, várjon a Wi-Fi csatlakozásra”
jelzést hallja (“Please wait for Wi-Fi connecting”.)
(3) Az „Internet IP-cím megszerzése után“ várjon az
Internet csatlakozáshoz. (“Please wait for internet
connecting”)
(4) „Internetes csatlakozás a felhőkamera
használatához” “Internet connected welcome to
use cloud camera”)
D. Ha nem tud továbblépni a második lépésre,
ellenőrizze, hogy a Wi-Fi-csatornája nincs-e elrejtve,
és hogy a Wi-Fi-útválasztó nincs túl messze a
kamerától. Ha ez a módszer nem működik, kérjük,
olvassa be a QR-kódot a kamera hozzáadásához.
E. Ha nem tud a harmadik lépésre lepni, kérjük,
csökkentse a Wi-Fi felhasználók számát, és törölje a
Wi-Fi jelszó speciális karaktereit.
F. Ha nem tud továbblépni a negyedik lépésre,
próbálkozzon újra, ha még mindig nem működik,
vegye fel a kapcsolatot az eladóval.
2. Miért van intervallum, amikor
videofelvételt TF kártyára van rögzítve?

a

A videofájl mérete korlátozott. Amint a videó
mérete megközelíti a kritikus értéket, létrejön a
videofájl, és a következő videó rögzítése
folytatódik. Az intervallum nagyon rövid.
3. A TF-kártya nem azonosítható?
Ellenőrizze a TF-kártyát, ha megfelel-e a minőségi
követelményeknek. Ha a Wi-Fi jel nem jó, az sem
azonosítható.

4. A videofelvétel ütemterve üres
felhőszolgáltatás lejártát követően.

a

Ossza meg az App-fiókot a többi emberrel

A videót nem lehet lejátszani a felhőalapú
szolgáltatás lejártát követően. Ha a kamerában nincs
TF kártya, a videót nem lehet rögzíteni.
Ha a TF-kártya mindig működik, de a videofájlok
eltűntek,
kérjük,
ellenőrizze
a
TF-kártya
ellenőrzésének állapotát, ha ez normális az
alkalmazásban, de még nem készült videó, akkor
formázza a TF-kártyát. Ha még mindig nem működik,
kérjen új TF-kártyát, és próbálja újra.
5. Miért nem
telefonomra?

kapok

értesítéseket

8. Hogyan nézhetik meg a többiek a videót?

a

Ellenőrizze, hogy az alkalmazás megkapja-e a
jogosultságokat továbbító üzenetet.
Ellenkező esetben, amikor a valós idejű videót nézi
az alkalmazásban, nincs figyelmeztető értesítés,
mert felesleges értesítéseket küldeni, amikor a
videót online nézi.
Fejlett üzenetküldő rendszer, a figyelmeztető
értesítéseket nem mindig tölti be telefonjára, de az
összes üzenetet és videót rögzíti.
6. A kamera csatlakoztatása megszünik?
Ellenőrizze az áramellátást és az internetet, majd
indítsa újra a kamerát. Ha ez a módszer nem
működik, kérjük, távolítsa el a kamerát, és tegye
vissza az alkalmazásba.
7. Kör a videóban, a videó lassan pereg.
A körben lévő videó azt jelenti, hogy még mindig
töltődik, kérjük, ellenőrizze hálózati környezetét.

9. Hány ember használhatja egyszerre a
fiókot?
Nincs elméleti korlát.
10. Miért nem sikerül hozzáadni a kamerát egy
másik fiókhoz?
Az egyik kamera egy fiókot, ha a másik fióknak hozzá
kell adnia a kamerát, kérjük, távolítsa el a kamerát az
aktuális eszközről.
11. Hogyan kapcsolhatom össze a kamerámat
egy másik Wi-Fi-vel?
Két út létezik:
A: Ha másik Wi-Fi-re kell váltania anélkül, hogy
mozgatnája a helyszínt.
Paraméterbeállítás >> Wi-Fi hálózat >> válassza a WiFi lehetőséget
B: Ha akamerát egy másik helyre helyezi, kérjük,
indítsa el, majd a főoldalon megjelenik a “Device
disconnected” elem, majd a “TROUBLESHOOT”
elemre kattintva csatlakozhat a Wi-Fi-hez.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
•
•
•

A kamera használata előtt ellenőrizze, hogy
a tápfeszültség megfelelő-e.
Ne ejtse le a kamerát, és ne tegye ki fizikai
sokknak.
Ne érintse meg az érzékelő (szenzor)
modulokat ujjaival. Ha tisztítás szükséges,
használjon tiszta ruhát, kevés etanollal, és

•
•

•

•

•
•

óvatosan törölje le. Ha a fényképezőgépet
hosszabb ideg nem használja, akkor fedje le
a lencséket, így megvédi az érzékelőt a
szennyeződésektől.
Ne irányítsa a kamera lencséjét erős fény
felé, például napfény vagy izzólámpa felé.
Az érzékelőt lézeres fény kiégethetí, ezért
bármilyen lézerberendezés használatakor
ügyeljen arra, hogy az érzékelő felülete ne
legyen kitéve a lézersugaraknak.
Ne tegye ki a kamerát nagyon meleg vagy
hideg hőmérsékletű, poros vagy nedves
helyre, és úgyanakkor ne tegye ki erős
elektromágneses sugárzásnak.
A hő felhalmozódásának elkerülése
érdekében gondoskodjon a készülék
megfelelő szellőzéséről.
Ne merítse a kamerát vízbe vagy más
folyadékba.
Szállítás közben csomagolja a kamerát az
eredeti
vagy
azzal
egyenértékű
csomagolásba.

MEGJEGYZÉS
Ha a kamera támogatja az IR-t, akkor az IR
visszaverődésének megakadályozása érdekében
ügyelnie kell az alábbi óvintézkedésekre:

-

A kupola fedelén lévő por vagy zsír infravörös
visszaverődést okoz. Kérjük, ne távolítsa el a
kupola fedőfóliáját, amíg a telepítést be nem
fejezi. Ha por vagy zsír van a kupola fedelén,
tisztítsa meg tiszta puha ruhával és izopropilalkohollal.

-

Ügyeljen arra, hogy a telepítési hely ne legyen
a fényképezőgéphez közel álló tárgyak
fényvisszaverő felületével. A fényképezőgép IRfénye
visszatükröződik
a
lencsében,
visszaverődést okozva.

GARANCIA
A jótállás 24 hónapig érvényes, és alkalmazhatja azt
az eladónál (nálunk) a jobb alsó sarokban felsorolt
elérhetőségeken keresztülh Hogy garanciaigényt
nyújtson be, küldje el a számla számát és a vásárlás
dátumát.

A WEEE az ártalmatlanítás és
újrahasznosítás
szimbóluma.
Az
elektromos
és
elektronikus
berendezések hulladékainak szimbóluma
a terméken található, összhangban az
elektromos
és
elektronikus
berendezések
hulladékairól
szóló
2012/19 / EU irányelvvel. Célja, hogy
elkerülje a termék nem megfelelő
megsemmisítését, és előmozdítsa az
újrafelhasználást és az újrahasznosítást.

