
Vezeték nélküli akkumulátoros videó ajtócsengő

Gyors beüzemelési útmutató

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el,
és őrizze meg a kézikönyvet.



A csomagban:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gombok, funkciók:

Kaputelefon                                  Biztonsági csavar

            Csavarcsomag                       Gyors beüzemelési útmutató
(beleértve a vezető csavart is)

A csomag felbontása után győződjön meg arról, hogy az ajtócsengő jó állapotban van,
és ellenőrizze, hogy az alábbi részek teljesek-e.
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Ha a környezeti fény nem elegendő, engedélyezze az infravörös fényt,
ezzel növelve a környezeti fényerőt
A környezeti fényerő értékének gyűjtésére szolgál,
ha a megvilágítás intenzitása kisebb, mint 2 Lux, bekapcsolnak az IR LED-ek

A kaputelefonba beleszóló személy hangját továbbítja, ezen keresztül hallható.
Az ajtócsengő gombja
Amikor emberi test mozog az ajtócsengő előtt,
az ajtócsengő értesítést küldhet a mobiltelefonjára.

Videó képrögzítés

Villogó kék: konfiguráció állapota;
Hosszú piros fény: nem sikerült csatlakoztatni a wifit;
A kék fény világít: a készülék csatlakoztatása sikeres volt
Piros és kék fény együtt: Az eszköz csatlakozik a WiFi-hez

A telefonba beleszóló személy hangját továbbítja, ezen keresztül hallható.
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MicroSD kártya

A berendezés tápellátását a váltóáramú bemeneti nyílásnak
a tartókonzolra történő felszerelésével látják el.

Nyomja meg hosszan 5 másodpercig a gyári beállítások visszaállításához.

Speciális - 18650 típusú akkumulátorokkal használható

Szerelje fel a tartót a falra a rögzítőkészlet rögzítőcsavarjaival.

A berendezés tápellátását a falon lévő furat és a váltóáramú tápegység
csatlakoztatásával lehet biztosítani

Itt rögzítheti a berendezést a konzolra.

Rögzítse a biztonsági csavart a szerelvényekre,
hogy megakadályozza a berendezés eltávolítását

Maximális támogatás: 32 Gb (nem tartozék)

Telepítési útmutató
Az ábrán látható módon szerelje.

A rögzítőkészletben található csavarokkal
rögzítse a konzolt a falra.
 
 
A tartozékcsomagban található vezető csavarok az AC (16-24 V)
vezeték csatlakoztatására szolgálnak az AC bemeneti nyíláshoz
(ha nem áll rendelkezésre váltóáram, ez a lépés elhagyható)



Helyezzen be három 18650-es akkumulátort

Nyomja meg a reset gombot 5 másodpercig,
és várja meg, amíg a jelzőfény lelassul
(a berendezésnek működőképesnek kell lennie,
hosszan megnyomva, az alvó állapot érvénytelen)
Csukja le az akkumulátor fedelét, igazítsa össze a berendezést és a tartót,
nyomja le és rögzítse a biztonsági csavarokat a telepítés befejezéséhez

Eszköz beállítása
Kérjük, kövesse az alábbi utasításokat az ajtócsengő beállításához és használatához.
 
1. Az alkalmazás letöltése és telepítése
 
Nyissa meg az App Store-t (iOS-hez) vagy a Google Play Store-t (Android-hoz) mobileszközén.
Keressen rá a „Wowcam” kifejezésre, vagy olvassa be a következő QR-kódot,
hogy letöltse és telepítse eszközére.
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Az alkalmazás beállítása
 
Mielőtt elkezded...
 
> Győződjön meg arról, hogy a" wowcam "applikáció telepítve van az eszközére.
> Győződjön meg arról, hogy eszköze 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz csatlakozik,
    NEM 5 GHz-es hálózathoz.

 
1.) Nyissa meg a wowcam appot,
      és kattintson az Add device ikonra.
 

2.)Kattintson az Add manually gombra
      -> majd a Smart doorbell feliratre.



3.) Nyomjon a
"Smart doorbell M3 series" gombra.

4.) Az alkalmazás automatikusan kitölti a WiFi nevet,
      kérjük adja meg a helyes WiFi jelszót
      (például a második csatlakozásnál, azonos WiFi feltétel mellett
      az alkalmazás automatikusan kitölti a WiFi jelszót),
      majd kattintson a következő lépésre.

5.) Helyezze be az akkumulátort,
majd ellenőrizze, hogy a kék fény villog-e,
és ha hallja a „Wait for connection”
hangot, kattintson az alábbi feliratra:
„Blue light has flashed”.

6.) Olvassa be a QR-kódot a kamerával,
      amíg meg nem hallja a „di” hangot, majd kattintson
      a következő lépésre (a „Di Di” hang hallatszik).

7.) Az eszköz csatlakoztatva van,
a „networking succeeded”
hangot ad ki a kamera.

8. )Az eszköz sikeresen csatlakozott,
kattintson a „Save” gombra.



3. Csengő beállításai
 
                              Lépjen be a beállításokba, állítsa be az eszköz nevét, hangerejét, nyelvét stb

4. Eszköz megosztása-- válassza ki a megosztás módját:
 
     1.)Fiókmeghívó (Account invitation)
     2.) QR kódos meghívás  (QR code invitation)

5. Riasztás beállításai
Low - Alacsony
Az eszköz képes lesz felébredni,
miután az 7 másodpercen keresztül
mozgást észlel.
Az eszköz egyszerre kezd el videókat
készíteni és hívni a telefont.
 
Medium - Közepes
Az eszköz képes lesz felébredni,
miután 5 másodpercen keresztül
mozgást észlel.
Az eszköz egyszerre kezd el videókat
készíteni és hívni a telefont.
 
High - Magas
Az eszköz képes lesz felébredni,
miután 1 másodpercen keresztül
mozgást észlel.
Az eszköz egyszerre kezd el videókat
készíteni és hívni a telefont.



Megjegyzés:
 
Zsúfolt környezetben ajánlatos kikapcsolni vagy alacsony érzékenységre
állítani az eszközt az akkumulátorok élettartamának meghosszabbítása érdekében.

6. Megjegyzés a használathoz

1,) A készülék újratölthető lítium akkumulátorral működik, teljesen feltöltött állapotban
      az akkumulátor élettartama kb. hat hónap.
     Az app értesítést küld, amikor az akkumulátor feszültsége alacsony.
     Kérjük, töltse fel az eszközt, miután megkapta az emlékeztetőt.
 
2.) Ügyeljen arra, hogy a hálózat hatósugarában lévő helyet válasszon a felszereléshez.
      A vastag vagy szigetelt ajtók nagymértékben csökkenthetik a Wi-Fi jel erősségét,
      még akkor is, ha a router a közelben van, ezért érdemes a kamera felszerelése előtt
      próbálkozni a videó streamelésével.
 
3.) Az eszköz alacsony fogyasztású intelligens termékek, támogatják az APP távoli felébresztését,
      a PIR észlelést, az ajtócsengő ébredését. A készülék az ébredés után 30 másodpercig működik,
      majd automatikusan nyugalmi állapotba kerül a következő ébredésig.

Műszaki specifikációk

Felbontás:                                         1920*1080/1280*720

Látószög:                                                          166°

IR LED                                                       6*850mm

Wi-Fi:                                                   IEEE 802 11 b/g/n

Audio:                                        Kétirányú beszéd zaj nélkül

Felvétel:                                               SD kártyás rögzítés

Tárhely:                                             max. 32G MicroSD

Akkumulátor:                            18650 (LI-ion, 2600 mAh)

Értesítések:                                             Push értesítések

Eszközébresztés:                   Gyors ébresztés és push értesítés

Áramfelvétel:                      Készenléti 200 uA, üzemi 170 mA



GY.I.K.
Kérdés:
Miért nem lehet a csengőt csatlakoztatni a WIFI-hez?
Válasz:
1. Ellenőrizze, hogy a WiFi kapcsolat a 2.4G protokoll alatt működik-e.
2. Győződjön meg arról, hogy a piros jelzőfény lassan villog.
3. Ellenőrizze, hogy a fióknév és jelszó helyes-e.
 
 
 
Kérdés:
A berendezés online, és volt egy mozgási esemény, de a telefon nem kap semmilyen push üzenetet.
Válasz:
Ellenőrizze, hogy az alkalmazásban be van-e kapcsolva az „automatikus indítás”,
és hogy a mobilbeállításoknál aktiválva van-e az értesítési funkció.
Kapcsolja ki az „akkumulátor-optimalizálást” (a tényleges helyzettől függően,
figyelembe véve a különböző mobiltelefon-gyártók különböző optimalizálási módokat)
 
 
Kérdés:
Milyen tápellátási módok támogatottak?
Válasz:
1. A Berendezés önállóan tudja használni az akkumulátort a munkához.
2. AC (16-24V) használható a beépített akkumulátor töltésére.
3. Az ajtócsengő töltéséhez USB áll rendelkezésre.
 
 
Kérdés:
A berendezés támogatja a 3G-t?
Válasz:
A 3G mobiltelefonok nem támogatottak, csak a 4G támogatott.




