
ELEKTRONIKUS KITEKINTŐ KAMERA MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL ÉS WIFI-VEL
 
                                                      HASZNÁLATI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

(HU) MEGJEGYZÉSEK
Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet a készülék üzembehelyezése és használata előtt. Ha bármilyen probléma
merül fel a tartalmának megértésével kapcsolatban, kérjük, forduljon az eladóhoz. A gyártó nem vállal felelősséget
semmilyen kárért, amely a készülék helytelen telepítéséből vagy használatából eredhet. Bármilyen saját kezűleg végzett
javítás vagy módosítás a garancia elvesztésével jár. A hibás bekötésekből eredő károk garanciálisan nem javíthatók!
Tekintettel arra, hogy a műszaki adatok folyamatosan módosulhatnak, a gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a
termék jellemzőit módosítsa, és eltérő konstrukciós megoldásokat vezessen be a termék paramétereinek vagy
funkcionális minőségének romlása nélkül. Az ORNO termékekről további információk a www.support.orno.pl oldalon
érhetők el. OrnoLogistic Sp. z 0,0. nem vállal felelősséget a jelen Kézikönyv előírásainak be nem tartásából eredő
következményekért. Orno Logistic Sp. z 0,0. fenntartja a jogot a Kézikönyv módosítására. A kézikönyv legfrissebb
verziója letölthető a www.support.orno.pl oldalról. A jelen kézikönyvvel kapcsolatos fordítási/tolmácsolási jogok és
szerzői jogok fenntartva.

Jellemzők
A hagyományos optikai kukucskálót helyettesíti. A Tuya Smart alkalmazással működő eszköz
lehetővé teszi az ajtó előtt álló emberek megtekintését a telefonon keresztül.
 
A készülék előnyei:
- könnyen telepíthető és használható;
- széles látószögű kamera;
- 4,3" színes LCD képernyő;
- fénykép és videó rögzítési funkció a Micro SD memóriakártyán (nem tartozék);
- az infravörös megvilágítás lehetővé teszi az éjszakai látást;
- hívógomb 10 fokozatú hangerőszabályzóval;
- az ajtónéző kamerába épített mozgásérzékelő,
- beépített újratölthető akkumulátorral működik, microUSB porton keresztül tölthető (adapter
  nem tartozék),
- 2,4 GHz-es WiFi hálózat, Tuya Smart alkalmazással működik.

Technikai paraméterek

Kijelző: ----------------------- 4,3" színes TFT
Kamera látószöge: ------------- függőlegesen 45°, vízszintesen 77°
Tápellátás: -------------------- lítium-polimer akkumulátor 3,7V DC, 3500mAh
Micro USB port: --------------- 5V DC, 1A
Memóriakártya: --------------- Micro SD, max. 128 GB (nem tartozék)
Wi-Fi szabvány: --------------- 802,11 b/g/n, 2,4 GHz
Ajtóvastagság tartomány: ----- 35-100 mm
Rögzítési furat átmérője: ------ 014-35mm
Kamera méretei: --------------- 61x61x13mm
Monitor méretei: --------------- 141x97x22mm
Nettó tömeg: ------------------- 0,290 kg

1. LCD kijelző
2. RESET gomb
3. Akkumulátortöltő port (microUSB)
4. Micro SD kártyanyílás
5. Bal / Gyári beállítások visszaállítása
6. Előnézet/Be/Ki
7. Jobb /Hálózati konfiguráció gomb
8. Mozgásérzékelő
9. IR diódák
10. Ajtócsengő gomb
11. Kamera
12. Hangszóró
13. Mikrofon

1. Válassza ki a megfelelő rögzítőcsavart az ajtó vastagságának megfelelően (1).
2. Húzza le a csíkot a kamerát rögzítő kétoldalas szalagról. Az ajtó kívülről helyezze be a kamerát
    a lyukba, és óvatosan húzza meg a szalagkábelt, majd ragassza a keresőt (kamerát) az ajtóhoz
    (a mozgásérzékelőnek felül, a csengő gombjának a készülék alján kell lennie) - ( 2).
3. Az ajtó belsejében rögzítse a rögzítőkeretet (UP kell lennie felül), és fűzze át a szalagkábelt a kereten
    lévő lyukon. Húzza meg a rögzítőcsavart a kamerához úgy,
    hogy a kamera biztonságosan rögzítve legyen (3)
4. Helyezze be a MicroSD kártyát a készülékbe.
5. Csatlakoztassa az adatkábelt (4).
6. Akassza fel a monitort a tartókeretre a 4 kampó segítségével (5).

Felszerelés

Készülék hozzáadása

1. Nyissa meg és jelentkezzen be / regisztráljon
   az alkalmazásba, kattintson az
   „eszköz hozzáadása” elemre, és válassza ki
   a „Videó megfigyelő” lehetőséget a bal oldali
   termékkatalógusban, ahogy az (1. ábra)
   látható. Ezután válassza ki az „Okos csengő”-t
   a jobb oldali terméktípusnál, és megjelenik
   a (2. ábra) ábrán látható interfész.

Készülék hozzáadása

2. Kapcsolja be a monitort a  gomb hosszan tartó lenyomásával. Ezután nyomja meg és tartsa
    lenyomva a „Wifi” gombot körülbelül 5 másodpercig, hogy belépjen a hálózati konfigurációs módba.
    Ekkor a készülék az alábbi mondatot mondja: „Please use APP to setup network”, és a kék jelzőfény
    villogni fog (1 másodpercenként egyszer felvillan) a készüléken.
 
3. Kérjük, jelölje be az emlékeztetőnél a kijelző alján lévő kört „Make sure the indicator is
    flashing quickly or a prompt tone is heard” (2. ábra), majd kattintson a „tovább” gombra.
 
4. Írja be a Wi-Fi felhasználónevet és jelszót (5. ábra). Egy QR-kód jelenik meg
    a telefon képernyőjén (4. ábra), amelyet a kamera elé kell tenni kb 15-20 cm távolságra
    - állítsa be a távolságot a kamerától, hogy a kód helyesen legyen beolvasva.
    Amikor a kkészülék hangutasítást küld "Connecting network", kattintson a "hear voice prompt"
    opcióra (4. ábra), és megjelenik az "eszköz hozzáadása" interfész (5. ábra).
    Körülbelül 30 másodperc elteltével, amikor a készülék „network setup successfully” üzenetet mondja,
    a hálózati konfiguráció véget ér, és megjelenik a 6. ábra. Kattintson a „Kész”, majd
    a „Biztonsági kamera” elemre a videó felületre való belépéshez.

1. Eszközbeállítások:
      amikor az eszköz csatlakozik a telefonhoz,
      nyomja meg a "ceruza" szimbólumot
      a jobb felső sarokban. Látni fogja a 7. ábrán
      látható beállítások képernyőt.
 
 
 
2. Alkalmazásbeállítások:
      a Főmenüben kattintson a jobb alsó
      sarokban a "Me" lehetőségre, ekkor
      megjelenik a 8. ábrán látható alkalmazás-
      beállítások képernyő.

Készülék és applikáció beállításai

Készülék hozzáadása

Gombok funkciói

Balra gomb

Jobbra gomb

Amíg a monitor be van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva
a gombot 10 másodpercig, ekkor a készülék visszaáll a gyári beállításokra

1. Tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig a készülék be- vagy kikapcsolásához
2. Nyomja meg röviden a monitor be- és kikapcsolásához

Amíg a monitor be van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot
5 másodpercig a hálózati konfigurációs módba való belépéshez vagy kilépéshez.

Nyomja meg a gombot a kamerán a hívás kezdeményezéséhez.

1. IOS operációs rendszer esetén keresse meg a „TuyaSmart” kifejezést az
   App Shopban. Android rendszereknél keressen rá a „TuyaSmart” kifejezésre
   a Google Playen. A jobb oldalon elhelyezett kódot is beszkennelheti.
   Az alkalmazás telepítése után nyissa meg, és lépjen a kezdőoldalra.
   Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth is engedélyezve van a telefonon.
 
2. "Alkalmazás indítása" beállítás
     Mobiltelefonján nyissa meg az Alkalmazásbeállításokat, keresse meg
     a Tuya Smart alkalmazást, módosítsa a beállítást az „Automatikus kezelés"
     értékről a „Kézi kezelés” lehetőségre, és ellenőrizze a lehetőségeket:
     Automatikus indítás, Másodlagos indítás és Futtatás a háttérben.
     A következő beállításokat kell bejelölni, hogy a fényképe fogadja
     a bejövő üzeneteket az eszközről.
 
3. Mobiltelefonján lépjen az Alkalmazásbeállításokba, keresse meg
    a Tuya Smart alkalmazást, és válassza ki a lehetőséget: Engedélyek/
    Az alkalmazáshoz szükséges összes engedély megadása
 
4. Az új felhasználóknak új fiókot kell regisztrálniuk, majd be kell jelentkezniük
    felhasználónevükkel és jelszavukkal.

Tuya Smart app

Minden háztartás elektromos és elektronikus berendezések felhasználója, ezért potenciálisan veszélyes hulladék
termelője az emberre és a környezetre nézve, mivel a berendezések veszélyes anyagokat, keverékeket
és komponenseket tartalmaznak. Másrészt a használt berendezések értékes anyagok, amelyekből nyersanyagokat
nyerhetünk ki, mint például a rezet, ónt, üveget, vasat és egyebeket. Az eszközökön, a csomagoláson vagy
a mellékelt dokumentumokon az áthúzott szemeteskuka szimbóluma az elektromos és elektronikus berendezések
elkülönített gyűjtésének szükségességét jelzi. Az így megjelölt termékeket pénzbírság terhe mellett nem lehet a
háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ez a jelölés egyben azt is jelenti, hogy a készülék 2005. augusztus 13-a után
került forgalomba. A felhasználónak a régi készülékeket egy meghatározott gyűjtőhelyre kell vinnie megfelelő
ártalmatlanítás céljából. Használt berendezéseket is át lehet adni az eladónak, ha új terméket vásárol, legfeljebb
az újonnan vásárolt azonos típusú berendezés mennyiségénél. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak
gyűjtőrendszeréről az üzlet információs pontján és a városi/községi hivatalban tájékozódhatnak. A használt eszközök
szakszerű kezelése megakadályozza a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket!
 
A használt elemeket és/vagy akkumulátorokat külön hulladékként kell kezelni, és külön tárolóedénybe
kell helyezni. A használt elemeket és akkumulátorokat a használt elemek és akkumulátorok gyűjtőhelyére kell vinni.
A gyűjtőhelyekkel/gyűjtőpontokkal kapcsolatos információkért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy az ilyen típusú
berendezések forgalmazóihoz. Használt berendezéseket is át lehet adni az eladónak, ha új terméket vásárol, nem
nagyobb mennyiségben, mint az újonnan vásárolt azonos típusú berendezés. A termék hordozható akkumulátorral
van felszerelve. Az akkumulátor be- és szétszerelését az alábbi utasítások tartalmazzák.




