CAMERĂ FĂRĂ FIR (WiFi)

Instrucțiuni de utilizare
1. Informații generale
Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru – camera fără fir WiFi. Suntem
siguri că utilizarea acestei camere vă va ajuta să îmbunătățiți situația care v-a motivat
să o achiziționați.
În continuare veți găsi informații privind conectarea camerei la rețeaua WiFi și modul
de monitorizare de la distanță.
Accesul la camera WiFi fără fir este posibil din oricare loc în care aveți acces la
internet. Dacă nu aveți acces la internet nu vă puteți conecta cu camera de la
distanță.
Camera permite atât stocarea în Cloud folosind serviciile Amazon Web Services/AWS
(ceea ce permite stocarea în AWS Cloud gratuit primele 30 zile), cât și salvarea pe
cardul de memorie (nu este inclus în pachet).
Instrucțiuni mai detaliate, cât și avertizările referitor la utilizarea în siguranță, sunt
descrise în rubricile următoare.

2. CONȚINUTUL PACHETULUI
Pachetul conține:
I.
II.
III.
IV.
V.

Cameră WiFi fără fir
Șuruburi (pentru fixarea de ex. pe perete – opțional)
AC/DC adaptor
Cablu de încărcare
Suport (pentru fixare de ex. pe perete – opțional)

3. FUNCȚIILE CAMEREI

1. Stocarea înregistrărilor în Cloud (AWS/Amazon Web Services) – primele 30 zile vi le
dăruim noi! După expirarea celor 30 de zile disponibil pentru o sumă minimă
(abonamente lunare sau anuale, prețurile sunt stabilite de Amazon).
2. Înregistrări video
3. Telecomandă
4. Alarmă sonoră
5. Stabilirea intervalelor de timp în care se înregistrează (de ex. doar la ore stabilite)
6. Compatibil cu sistemul de operare iOS
7. Compatibil cu sistemul de operare Android
8. Comunicare audio-video bilaterală (poate fi folosit de ex. ca interfon)
9. Supraveghere video și audio prin cameră în timp real (de la distanță)
10. WiFi – funcționează în baza rețelei WiFi de 2.4G (dacă routerul este setat pe 5G sau la
rețeaua 5 GHz, trebuie setat la 2.4G – pentru instrucțiuni suplimentare luați legătura cu
operatorul sau furnizorul de servicii de internet)
11. Suportă cardul micro SD (până la 128GB) – nu este inclus
12. Supraveghere de noapte cu infraroșu (pentru înregistrare video și/sau supravegherea în
întuneric)
13. Vizualizarea înregistrărilor video
14. Monitorizarea orizontală (355 grade) și verticală (120 grade) a camerei, inclusiv la
distanță
15. Detector de mișcare (motion detector)

4. MĂSURI DE PRECAUȚIE ȘI AVERTIZARE
i.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.

xiii.

În cazul în care ați decis să fixați camera pe perete, tavan, etc., asigurați-vă că ați fixat
corespunzător camera, în caz contrar camera ar putea să cadă și să se deterioreze, în
acest caz producătorul/reprezentantul/vânzătorul nu își asumă responsabilitatea
pentru daunele survenite.
Înainte de prima utilizare asigurați-vă că routerul este setat la rețeaua WiFi 2.4GHz
(camera nu va funcționa în rețeaua WiFi 5.0GHz).
Evitați utilizarea incorectă, loviturile, vibrațiile, apăsarea prea puternică sau alte
acțiuni care ar putea deteriora produsul.
Pentru curățarea camerei folosiți o lavetă moale și uscată sau un detergent neutru
dacă camera este foarte murdară.
Evitați îndreptarea camerei nemijlocit în direcția surselor puternice de lumină, cum
ar fi razele solare, deoarece ar putea deteriora senzorul imaginii.
Utilizați doar piesele originale incluse în pachet.
Urmați instrucțiunile de instalare a camerei.
Feriți de sursele de căldură, cum ar fi: radiatoarele, aragazurile, și alte surse de
căldură.
Imaginile și înregistrările din această broșură se folosesc exclusiv pentru explicarea
utilizării produsului nostru.
Toate imaginile și exemplele folosite în broșură au caracter informativ
Dacă în timpul utilizării camerei apar dificultăți care nu sunt menționate în aceste
instrucțiuni, luați legătura cu vânzătorul.
Ne-am străduit să asigurăm informații complete și corecte, însă aceste date ar putea
fi diferite de starea de facto, îndeosebi deoarece în domeniul digital se produc
schimbări cu viteza luminii, asupra cărora vânzătorul nu poate influența (de ex. AWSAmazon Web Service, etc.). În cazul în care aveți întrebări sau reclamații, vă rugăm să
luați legătura cu vânzătorul.
Consumatorul este responsabil de deteriorările sau defecțiunile parvenite din cauza
nerespectării acestor instrucțiuni de utilizare.

5. CONECTAREA CAMEREI LA SURSA DE ENERGIE
Înainte de utilizare conectați camera la sursa de energie. Conectați cablul de alimentare la
adaptor (mufă USB), iar capătul mai mic al cablului (micro USB) în partea din spate a camerei,
în partea dreaptă în mufa cu inscripția USB.
După ce ați conectat camera la sursa de alimentare așteptați cel puțin un minut până se
calibrează camera! În acest timp nu opriți și nu atingeți camera, lăsați-o să se calibreze până
la capăt!
Cum știm că a fost calibrată camera? După ce am conectat camera la sursa de alimentare, în
cca. 30 secunde, capul camerei începe să se miște în mod automat pe orizontală și pe
verticală, când procesul de calibrare a luat sfârșit, camera încetează să se miște în jurul axei
verticale și orizontale. Acest proces poate dura cca. 2 minute.

6. CUM SE DESCARCĂ NOUA APLICAȚIE?
Camera poate fi accesată de la distanță de oriunde avem acces la internet.
Cel mai ușor se accesează camera prin aplicația mobilă. În continuare găsiți informații
detaliate privind descărcarea aplicației pe dispozitivul mobil (telefon, tabletă,…).
Camera fără fir este compatibilă atât cu sistemul de operare Android, cât și cu iOS:

A. Sistemul de operare Android (de ex. Samsung, Huawei, LG, Xiaomi, etc.):
i.
Deschideți aplicația Magazin Play (în engleză: Google Play)
ii.
Scrieți »YCC365 Plus« și urmați instrucțiunile de descărcare a apliacției
B. Sistemul de operare iOS (dispozitivele mobile Apple)
i.
Deschideți aplicația App Store
ii.
Scrieți »YCC365 Plus« și urmați instrucțiunile de instalare a aplicației

7. CONECTAREA CAMEREI CU DISPOZITIVUL DVS. MOBIL
Înainte de a continua, mai întâi conectați telefonul dvs. cu camera. Pentru a conecta
telefonul cu camera accesați funcția de gestionare a rețelelor Wi-Fi pe telefonul dvs. (sau a
altor dispozitive mobile), și conectați-vă la rețeaua care se începe cu
»CLOUDCAM_xxxxxxxxxxxx«, »xxxxxxxxxxxx« reprezintă codul unic al camerei (codul unic al
camerei este scris pe eticheta lipită pe produs, pentru a putea identifica mai ușor rețeaua
Wi-Fi). Imaginile de mai jos ilustrează etapele de conectare a camerei:

ATENȚIE: dacă rețeaua Wi-Fi a camerei nu apare, apăsați de câteva ori butonul »RESET« din
spatele camerei timp de 5 secunde până apare rețeaua.
Deschideți aplicația YCC365 Plus, pe care ați descărcat-o mai devreme pe dispozitivul mobil,
și apăsați pe câmpul »Local direct connection« și imediat după aceasta câmpul »+« în colțul
din dreapta de sus:

Dupa aceea se va deschide fereastra »AP networking device preview«, apăsați »Next«, cum
este ilustrat în imaginea de mai jos:

În următoarea fereastră apăsați din nou pe »Next«:

Apoi apare următoarea fereastră în care scriem numele
de utilizator și parola.
În câmpul de sus (numele de utilizator) scrieți »admin«, în
câmpul de jos parola »12345«.

După ce ați scris numele de utilizator și parola apăsați

Butonul »Next«.

Apare următoarea fereastră:

Această fereastră ne comunică că am conectat cu succes camera cu dispozitivul mobil. Apăsați
butonul »Start to experience« și puteți începe să folosiți camera.

În continuare apare următoarea
fereastră pe dispozitivul nostru
mobil (Imaginea din stânga). Acum
totul este pregătit pentru a începe
să monitorizăm camera. Urmează
descrierea butoanelor din imagine:
1: Înapoi la meniul principal
2: Setări: putem da un nume
dispozitivului (Device name),
verificare status card SD și
memoria disponibilă, bineînțeles
dacă am inserat un card SD
(Memory card management) sau
dacă modificăm parola (Modify
device password).
3: Accesarea tuturor înregistrărilor.
4: Apăsând acest buton camera
filmează și stochează filmulețul
local, în dispozitivul mobil.
5: Extinderea pe tot ecranul. Înapoi
ne întoarcem apăsând butonul
»Înapoi« pe dispozitivul mobil.
6: Cu ajutorul acestui buton
întoarcem poziția camerei în
poziția inițială.
7: Aici stabilim și salvăm diferite
poziții ale camerei.
8: Butoane de navigare pentru
controlul camerei: sus, jos, stânga
și dreapta.
9: Apăsând acest buton, pornim
înregistrarea video care se
stochează în dispozitivul mobil
conectat momentan cu camera.

10: Trecerea la modul cu rezoluție înaltă/joasă.

11: Apăsați acest buton și țineți-l apăsat(!) pentru a instala un sistem de comunicare cu
ajutorul camerei. Atât timp cât țineți apăsat acest buton la celălalt capăt puteți fi auzit (de ex.
la folosirea camerei pe post de interfon).
12: Apăsând acest buton, deconectăm microfonul camerei pentru a nu auzi sunetul pe care îl
detectează camera (folosite de ex. în zilele cu vânt pentru a evita înregistrarea sunetelor
vântului).

NOTĂ: în jurul lentilei sunt senzori cu infraroșu ceea ce permite trecerea în mod automat de la
regimul de zi la cel de noapte.

AVERTIZARE: acum suntem în așa numitul mod »LIVE«, adică dispozitivul nostru este conectat
nemijlocit cu camera. Acest lucru înseamnă că trebuie să fim întotdeauna în preajma camerei
dacă dorim să o monitorizăm. În modul acesta nu putem controla camera la distanțe mari!

În continuare urmează instrucțiunile de utilizare a camerei din oricare loc dacă este disponibilă
conectarea la internet. În acest scop trebuie să creăm mai întâi un cont de utilizator.

8. ÎNREGISTRAREA CONTULUI DE UTILIZATOR
Dacă utilizați dispozitivul prima dată, este necesară înregistrarea cu adresa dvs. de e-mail.
Pentru utilizarea ulterioară nu va mai fi necesară această procedură, însă înregistrați-vă în
aplicație cu adresa de e-mail și cu parola pe care o veți stabili dvs. la această etapă.
Înainte de a continua, conectați-vă la rețeaua Wi-Fi disponibilă.
AVERTIZARE: dacă telefonul mai este conectat la rețeaua Wi-Fi a camerei
(CLOUDCAM_XXXXXXX), acum trebuie să vă deconectați de la această rețea și trebuie să vă
conectați la rețeaua Wi-Fi de acasă sau de la birou.
NOTĂ: Camera este compatibilă doar cu rețeaua Wi-Fi de 2.4GHz! Dacă routerul este setat la
rețeaua 5GHz, luați legătura cu furnizorul de servicii de internet pentru a seta rețeaua la
2.4GHz.

Deschideți din nou aplicația YCC365 Plus și apăsați pe →
»Sign Up«, ca în imaginea din stânga (indicat cu 1).
La următoarele logări va trebui doar să inserați adresa dvs.
de e-mail și parola în câmpul 2, iar apoi să apăsați pe »Sign
in« (câmpul 4).

Dacă veți uita parola, apăsați pe »Forget password« și
urmați instrucțiunile de resetare a parolei.

AVERTIZARE: parola trebuie să conțină 6-26 caractere, atât
litere mari, cât și mici și cifre! Vă sugerăm să aveți deschisă
adresa de e-mail pe care veți primi un mesaj de
confirmare. La acest mesaj de confirmare va trebui să
răspundeți imediat după ce l-ați primit, în caz contrar, va
trebui să repetați procedura.

După ce ați apăsat pe câmpul »Sign Up« vor apărea
următoarele:

În câmpul 1 (adresa de e-mail) scrieți adresa de e-mail și confirmați apăsând »Next« (câmpul 2).

Apoi apare fereastra în care veți scrie parola:

Scrieți parola în câmpul 1, scrieți încă o dată parola în câmpul 2 și apăsați pe »Next« (câmpul 3).
Alegând parola, respectați recomandările de mai sus.
După ce ați apăsat pe »Next« va apărea fereastra »Confirm email«, ceea ce înseamnă că tocmai vi s-a
trimis un mesaj de confirmare la adresa de e-mail, iar în partea de jos veți vedea cronometrul cu
numărătoare inversă cu timpul pe care-l aveți la dispoziție pentru a confirma primirea mesajului de
confirmare. De aceea v-am recomandat mai devreme să aveți deschisă poșta electronică pentru a
facilita procedura.
În mesajul de confirmare veți găsi un link url pe care va trebui să-l accesați pentru a confirma
înregistrarea. Apoi întoarceți-vă la fereastra »Confirm email« și apăsați pe »Log in« (imaginea din
mijloc de sus), și imediat după aceasta în fereastra nouă apăsați butonul »Agree« (imaginea din
dreapta de sus), astfel confirmați că sunteți de acor cu politica producătorului privind protecția
datelor personale, în conformitate cu reglementările europene RGPD).

9. CONECTAREA CAMEREI LA CONTUL DVS. DE UTILIZATOR

După ce ați urmat instrucțiunile din capitolul anterior și ați apăsat
butonul »Agree«, va apărea fereastra din imaginea din stânga.
Apăsați pe simbolul »+« pentru a putea continua conectarea camerei cu
contul de utilizator, cu ajutorul căruia veți putea accesa camera din
oricare loc dacă aveți acces la internet (de ex. atunci când doriți de la
birou să accesați camera instalată acasă sau în casa de vacanță).

Apoi apăsați butoanele prezentate în cele 3 imagini de mai jos:

Mai întâi în fereastra »Add the device« apăsați pe »Intelligent camera«, imediat după aceea în
fereastra »Choose networking mode« apăsați pe »Device adding by scanning the code« după care se
va deschide și a treia fereastră, apăsați pe »Next« - această procedură este ilustrată în cele 3 imagini
de mai sus.
IMPORTANT: Acum resetați camera ținând apăsat timp de 5 secunde butonul »RESET« de pe
partea dorsală a camerei.

În timp ce camera se resetează apare următoarea fereastră în care va trebui să scrieți parola rețelei
Wi-Fi de acasă sau de la birou, rețeaua la care ați conectat dispozitivul dvs. mobil):

Scrieți parola rețelei Wi-Fi (câmpul 1) și apăsați pe »Next«. Între timp camera s-a resetat deja
(durează cca. 1-2 minute), și a emis un sunet care ne comunică că este pregătită pentru scanarea
codului QR care apare pe dispozitivul nostru mobil la următoarea etapă.

La această etapă pe dispozitivul mobil apare codul QR, pe care trebuie să-l apropiați de lentila
camerei pentru a o scana.

Fiți atenți ca unghiul în care se află camera să fie același cu unghiul în care apropiați dispozitivului
mobil de cameră.

Recomandăm să apropiați dispozitivul mobil la o distanță de cca. 510cm, până nu se declanșează semnalul sonor.

Atunci când auziți semnalul sonor înseamnă că camera a identificat
codul QR și puteți continua apăsând »Beep or flashing lights«.

Imaginea de sus din stânga arată etapele de adaptare a camerei cu rețeaua dvs. Wi-Fi, după finisarea
procedurii apare mesajul »Addition success!« (imaginea de sus din dreapta). Apăsați butonul »Start
to experience« și puteți începe să monitorizați camera.
10. MONITORIZAREA CAMEREI

Acum, când ați conectat cu succes camera la contul de utilizator și la rețeaua WI-Fi de acasă
sau de la birou, puteți monitoriza camera cu ajutorul dispozitivului mobil din orice loc în care
aveți acces la internet.

Monitorizarea camerei în acest caz se face în același mod descris în capitolul 7, de accea vă
sugerăm să-l citiți încă o dată.

Ați înregistrat deja contul de utilizator și l-ați conectat cu camera, aveți acum la dispoziție
funcții și setări suplimentare care sunt descrise mai jos, enumerate corespunzător în stânga:

1: Aici puteți adăuga mai multe camere (dacă
ați cumpărat mai multe camere).
2: Posibilitatea de păstrare a datelor în Cloud
prin Amazon Web Service (un serviciu contra
plată, primele 30 de zile utilizarea este
gratuită). Dacă nu doriți să stocați datele în
Cloud, puteți păstra înregistrările video local
pe dispozitivul dvs. mobil sau pe cardul de
memorie TF, pe care o inserați în cameră în
partea din spate.

-

-

-

3: Aici puteți adăuga utilizatorul cu care
doriți să împărțiți accesul la cameră. Din
punct de vedere al siguranței, nu vă
recomandăm această opțiune.
4: Setări suplimentare:
Device name → Aici puteți modifica
numele dispozitivului (de ex. Birou, Camera
copilului, etc.)
Device time zone → aici setați fusul
orar. Vă recomandăm să selectați
Amsterdam/Berlin (este același fus orar ca la
noi).
Device switch → porniți sau opriți
camera. Dacă dezactivați această funcție
camera se oprește și nu mai filmează.
Device off at → setați la ce oră doriți
să se oprească camera. Apăsați pe »Add a
schedule« și în câmpul »Turn off at« alegeți
ora când doriți să se oprească camera. Apoi
apăsați câmpul »Turno on at« și stabiliți la ce
oră se va porni camera din nou. Apăsând
butonul »Save« salvați toate modificările.
Setările de acest gen sunt valabile până la
anulare, de aceea vă recomandăm să folosiți
aceste setări atunci când vă veți obișnui cu camera și veți avea mai multă
experiență de utilizare.
Device microphone → Apăsând încă o dată pe »Continue« veți deconecta
microfonul camerei, ceea ce înseamnă că camera nu va mai recepționa sau stoca
sunetele.
Alarm Tone: dacă activați această funcție se va declanșa alarma specială la orice
mișcare detectată. O recomandăm pentru spațiile închise, deoarece la activarea
acestei funcții în spațiile deschise se poate declanșa destul de des (la mișcarea
animalelor, insectelor, etc.).
Night vision → aici puteți deconecta modul de noapte, ceea ce nu vă
recomandăm. Recomandăm să păstrați setările din fabrică. Doar astfel camera va

-

-

-

-

-

-

comuta în mod automat de la modul de noapte la cel de zi, ceea ce este cel mai
util pentru utilizator.
Image rollover 180° → dacă activați această opțiune, imaginea care apare pe
dispozitivul dvs. mobil se rotește în mod automat la 180°.
Device details → aici găsiți datele despre dispozitivul dvs.
Private share → este aceeași funcție descrisă în punctul 3 din imaginea de mai
sus. Vă recomandăm o deosebită atenție atunci când doriți să împărțiți cu cineva
accesul la dispozitiv.
Motion detection → Detectarea automată a mișcărilor. Dacă această opțiune
este activată, camera va detecta în mod automat mișcarea și vă va anunța printrun mesaj push-up. Dacă opțiunea este dezactivată, nu veți primi mesajele.
Sound detection →Detectarea sunetului în mod automat. Dacă această opțiune
este activată, camera va detecta în mod automat sunetele și vă va anunța prin
mesaje de tip push-up. Dacă opțiunea este dezactivată, nu veți primi mesajele.
Push notification settings → aici setați când și cum doriți să primiți mesajele cu
evenimentele detectate de cameră. »Receive notifications« - dacă alegeți această
opțiune veți primi toate notificările detectate de cameră. »Receive summary« aici primiți doar un rezumat al evenimentelor detectate de cameră, intervalul de
timp în care doriți să primiți notificările îl setați dvs.: 1min, 5min, 10min, 30min
sau o dată pe oră (60min sau o oră). La opțiunea »Stop notification time« pot fi
setate până la 3 intervale de timp în care nu doriți să primiți mesaje de tip push
de la cameră. »Receive app notifications« - dacă această opțiune este dezactivată
nu veți primi niciodată mesaje sau notificări.
Device storage – verificarea datelor stocate (în Cloud sau pe cardul SD). »My
cloud packages« - aici puteți alege și cumpăra mai mult spațiu pentru stocarea în
Cloud (Cloud service). »Delete the cloud storage« - dacă aici confirmați apăsând
pe »Confirm«, se vor șterge datele care sunt momentan stocate în Cloud. »SD
card status« - aici verificați cât spațiu liber mai aveți disponibil pe cardul SD.
Play videos from – aici alegeți dacă doriți să vedeți înregistrările din Cloud sau de
pe cardul SD.
Change Wi-Fi network – aici puteți modifica sau adăuga rețele wi-fi.
Reebot device – resetați dispozitivul de la distanță.
Remove device – o opțiune foarte importantă atunci când doriți să instalați
camera într-un alt loc. Până nu veți îndepărta camera din această aplicație nu o
veți putea instala în altă parte, veți primi un mesaj că dispozitivul este deja
instalat într-un alt loc!
5: Buton rapid pentru pornirea/oprirea camerei
6: Dacă ați instalat mai multe camere de supraveghere și sunt conectate la un
singur cont de utilizator, apăsând pe »Device« treceți de la o cameră la alta.
7: Aici sunt stocate toate activitățile detectate de cameră (stocat în Cloud). După
expirarea celor 30 de zile aplicația vă va întreba dacă doriți să plătiți pentru
utilizarea în continuare și stocarea în Cloud sau dacă doriți că stocați pe cardul
SD.
8: Date despre abonamentul la serviciile Cloud și când expiră abonamentul.

9: Aici puteți accesa contul dvs., modifica parola (apăsând icoana din stânga
adresei dvs. de e-mail). De asemenea sunt disponibile informații suplimentare și
asistență dacă întâlniți probleme în monitorizarea camerei însă momentan sunt
disponibile doar în limba engleză.

Celelalte funcții sunt descrise în capitolul 7.

11. NOTE
Serviciile Cloud sunt susținute de Amazon AWS, toate înregistrările video sunt stocate pe
paginile Amazon și sunt în conformitate cu protocolul Safe Harbor între SUA și UE, astfel
încât siguranța și confidențialitatea sunt inviolabile. Abonamentul din Cloud este legat de
dispozitivul selectat, dacă camera nu mai funcționează și trebuie să transferați
abonamentul la un alt dispozitiv, luați legătura cu vânzătorul.

Cerințe card TF (cartelă de memorie):
A. Capacitatea de stocare a cartelei de memorie 8-128G
B. Clasă C10
C. Format FAT32 sau exFAT
D. Utilizați după formatare
E. Recomandăm: Kingston/SanDisk/Samsung Apăsați “SD Card State (starea cardului SD)”,
pentru a verifica

12. ÎNTREBĂRI FRECVENTE
Nu pot adăuga dispozitivul?
A. Asigurați-vă că a fost setată camera.
B. Apăsați butonul Setează (RESET), până auziți semnalul sonor
C. Susține doar 2.4GHZ Wi-Fi, dacă routerul Wi-Fi este de 5GHZ, setați-l la modul dual
2.4/5GHZ.
D. Înainte de a adăuga dispozitivul pe telefonul mobil Android, activați serviciul de navigație
GPS. După instalare va trebui la prima utilizare a aplicației să porniți serviciul GPS, dacă
ați refuzat activarea serviciului GPS, îndepărtați aplicația și instalați-o din nou.
E. Camera nu trebuie să fie conectată la un alt cont!

Care este intervalul de înregistrare pe cardul TF?

Mărimea fișierului este limitată. Când mărimea înregistrării video ajunge la valorile critice, se
va crea o datotecă video și următoarea înregistrare video va continua să se înregistreze. Un
interval va fi, însă foarte scurt.

Nu este posibilă identificarea cardului TF?
Verificați dacă cardul TF îndeplinește cerințile privind calitatea.

După expirarea serviciului în Cloud cronometrul înregistrărilor video este gol. Înregistrarea
video nu poate fi văzută după expirarea serviciului în Cloud dacă în cameră nu este cardul TF,
înregistrarea video nu este posibilă. Dacă cardul TF a fost întotdeauna activ însă fișierele
video au dispărut, verificați starea cardului TF. Dacă aplicația funcționează în mod obișnuit,
însă nu a fost înregistrat nici un video, vă rugăm să formatați cardul TF. Dacă oricum nu
funcționează, schimbați cardul TF cu unul nou și încercați încă o dată.

De ce nu primesc notificări pe telefon?
Asigurați-vă că ați permis aplicației primirea notificărilor. Dacă vizualizați înregistrările video
prin aplicație în timp real, nu veți primi notificări de avertizare deoarece nu sunt necesare în
timp ce urmăriți încontinuu în timp real. Sistemul avansat de trimitere a notificărilor de
avertizare nu va transmite notificările fără întrerupere. Însă vor fi stocate și înregistrate toate
notificările înregistrărilor video.

Conexsiunea cu camera s-a întrerupt?
Verificați conectarea la sursa de alimentare și la internet apoi porniți din nou camera. Dacă
nu funcționează, îndepărtați camera din aplicație și adăugați-o din nou.

Cum pot alte persoane să vadă imaginile filmate?
Împărțiți contul aplicației cu alte persoane. 1

De ce adăugarea camerei în alt cont nu a fost cu succes?
Aplicația funcționează pe principiul o cameră un cont. Dacă trebuie să adăugați camera la un
alt cont, mai întâi ștergeți-o din contul curent.

Regulamentul gestionării deșeurilor

Simbolul unei pubele de gunoi tăiate de pe produs sau pe ambalajul acestuia, înseamnă că acest
produs nu este considerat gunoi menajer în întreaga UE. Dacă veți arunca produsul conform
regulamentelor veți preîntâmpina posibilele urmări negative asupra mediului sau a sănătății omului,
din cauza mânuirii necorespunzătoare a produsului. Reciclarea materialelor ajută la ocrotirea
mediului și a surselor naturale. Pentru informații detaliate privind reciclarea acestui produs luați
legătura cu organele competente, cu cel mai apropiat centru de gestionare a deșeurilor sau cu
magazinul de unde ați cumpărat produsul.

Declarația producătorului privind corespunderea produsului cu cerințele directivelor CE valide.

