CAMERĂ WIRELESS PENTRU EXTERIOR
DIGICAM

MANUAL DE UTILIZARE

Dragă utilizatorule,
Vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru. Camera Digicam se conectează
ușor la rețeaua WiFi de acasă sau de birou, permițându-vă să vă accesați filmările
de oriunde prin intermediul conexiunii la internet. Folosind aplicația intuitivă,
disponibilă atât pentru iOS cât și pentru Android, puteți realiza transmisii video
în timp real. Conține 3 lămpi infraroșu cu unghi larg și 4 lămpi LED luminoase,
astfel încât, cu funcția de vedere nocturnă să puteți realiza filmări color chiar și în
întuneric.
Vă urăm bun venit în rândul utilizatorilor acestui produs, citiți cu atenție
instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza acest produs și păstrați acest manual
pentru consultare viitoare.

PACHETUL CONȚINE:
Vă rugăm mai întâi să verificați dacă toate elementele primite sunt complete, în
conformitate cu conținutul pachetului enumerat mai jos.
1 x Camera IP
1 x Adaptor de alimentare
1 x Șurubelniță

1 x Perna din burete
1 x Pachet cu șuruburi
1 x Manual de utilizare

COMPONENTELE APARATULUI

1.
2.
3.
4.

Antena wifi 5DB
Bridă
Obiectiv HD de 2,0 MP
Senzor IR

5.
6.
7.
8.

3 buc LED infraroșu
Microfon
4 buc LED alb
Senzor de înaltă sensibilitate

SPECIFICAȚII:
•
•
•
•
•
•

Material: ABS
Sistem audio pe două căi
Înregistrare continuă 24/7
Permite utilizarea unui card Micro SD de până la 128GB (nu este inclus)
Înaltă definiție: 1080P (Full-HD)
Culoare: alb

DESCRIEREA FUNCȚIILOR PRINCIPALE

1. Stocare in cloud

2. Înregistrare de înaltă
definiție

3. Telecomanda

4. Alarmă sonoră
7. Suport Android
10. Conexiune WiFi wireless

5. Programarea înregistrării
8. Sistem audio pe două căi
11. Memorare pe card TF

13. Transmisie video

14. Rotire și înclinare

6. Suport iOS
9. Monitor de la distanță
12. Vedere nocturnă în
infraroșu
15. Detecția mișcării

AVERTIZĂRI
-

-

Asigurați-vă că dispozitivul este bine fixat, în caz contrar ar putea cădea și cauza
vătămări.
Vă rugăm să utilizați sursa de alimentare specificată pentru alimentare.
Evitați funcționarea incorectă, vibrațiile și șocurile, apăsarea excesivă, care pot
provoca deteriorarea produsului.
Nu folosiți un detergent coroziv pentru a curăța corpul camerei. Dacă este
necesar, utilizați o cârpă moale uscată pentru a șterge murdăria; în cazul
murdăriei excesive, folosiți detergent neutru.
Evitați să îndreptați camera direct către obiecte extrem de luminoase, cum ar fi
soarele, deoarece acest lucru poate deteriora senzorul de imagine.
Vă rugăm să urmați instrucțiunile pentru instalarea camerei. Nu răsturnați
camera, în caz contrar veți recepționa o imagine răsturnată.
Țineți departe de sursele de căldură precum calorifere, aeroterme, sobe etc.
Imaginile și capturile de ecran din acest manual sunt folosite doar pentru a
explica modul de utilizare a produsului nostru.
Toate imaginile și exemplele utilizate în manual sunt doar pentru referință.

OBSERVAȚII:

1.

Prezentarea funcțiilor de bază a produselor este inclusă în instrucțiuni, vă rugăm
utilizatorii să citească cu atenție toate informațiile.

2.

Dacă apar probleme la utilizarea camerei video, contactați Vânzătorul.

3.

Am depus toate eforturile pentru a asigura integritatea și corectitudinea
conținutului instrucțiunilor, dar pot exista încă unele diferențe între anumite
date și situația reală. Vă rugăm să contactați vânzătorul dacă aveți întrebări sau
obiecții.

4.

Utilizatorul este singurul responsabil pentru orice daune sau defecțiuni rezultate
în urma nerespectării acestor instrucțiuni

MODUL DE DESCĂRCARE A APLICAȚIEI MOBILE
A: Căutați și descărcați „YCC365” în Apple Store sau în magazinul de aplicații Android.
B: Scanați codul QR de mai jos.
PENTRU ANDROID

PENTRU IOS

C: Dispozitivele mobile Android trebuie să activeze serviciul de localizare pentru a obține accesul
la rețea al dispozitivului. Atunci când utilizați aplicația „YCC365” pentru prima dată, aceasta va
deschide o fereastră pentru a solicita „location service” (serviciul de localizare), vă rugăm să
selectați „allow” (permiteți). Dacă, din greșeală, refuzați utilizarea serviciului, vă rugăm să
dezinstalați aplicația și să o descărcați din nou.
MODUL DE UTILIZARE A APLICAȚIEI MOBILE
•
Înregistrați un cont
Când utilizați această aplicație pentru prima dată, trebuie să utilizați e-mailul dumneavoastră
pentru a înregistra un cont, faceți clic pe „Sign Up” (înregistrare) și configurați o parolă conform
acestei proceduri.
* Dacă uitați parola, puteți reseta parola, trebuie doar să faceți clic pe „Forgot password” (parolă
uitată) din pagina de conectare.
* Parola trebuie să aibă cel puțin 6 caractere și nu mai mult de 30 de caractere. Parola ar trebui să
fie o combinație de litere și cifre

•

Adăugarea camerei
1.

Pentru a adăuga, scanați codul QR

A.

B.
C.
D.

Vă rugăm să vă conectați telefonul la rețeaua WiFi, apoi faceți clic pe „Scan QR code to
add” (Scanare cod QR pentru a adăuga), resetați camera, apoi faceți clic pe „Press the
SET button” (Apăsați butonul SET), așteptând pornirea camerei.
Selectați rețeaua dumneavoastră WiFi și autentificați-vă cu parola.
Aliniați codul bidimensional afișat pe telefon cu obiectivul camerei, mențineți o distanță
de 10-20 de centimetri și păstrați echilibrul.
Faceți clic pe „Heard the buzzing” (am auzit semnalul sonor) după ce ați auzit semnalul
sonor, câteva secunde mai târziu, veți auzi vocea „Internet connected welcome to use
cloud camera” (Conectată la internet, bine ați venit la utilizarea camerei în cloud)
2.

A.
B.

Selectarea unei rețele cu fir (Numai pentru dispozitivele cu port LAN）

Vă rugăm să conectați cablul Ethernet între cameră și routerul WiFi.
După ce telefonul dumneavoastră se conectează la rețeaua WiFi, faceți clic pe „Add
device” (Adăugare dispozitiv) și pe „Choose a wired network” (Selectați o rețea cu fir).

C.

D.
E.
F.

Vă rugăm să scanați codul QR pe dispozitiv și așteptați realizarea cu succes a conexiunii la
rețea.
Dacă trebuie să schimbați rețeaua WiFi, efectuați următoarele.
Deschide filmarea, faceți clic pe „
” în colțul din dreapta sus.
Selectați „WiFi Network” (Rețeaua WiFi) și selectați rețeaua dumneavoastră WiFi,
conectați-vă cu parola, apoi faceți clic pe „Connect” (Conectare).
Deconectați cablul ethernet. Reporniți camera și finalizați adăugarea.

3.

Configurarea WiFi Smart

A. După ce telefonul dumneavoastră se conectează la rețeaua WiFi, faceți clic pe „Add
device” (Adăugare dispozitiv) și pe „Choose a WiFi network” (Selectați o rețea WiFi)
Resetați camera, după ce ați auzit vocea „Please use mobile phone for WiFi configuration” (Vă
rugăm să utilizați telefonul mobil pentru configurarea WiFi), vă rugăm să faceți clic pe
„Pressed the SET button” (Butonul SET apăsat).
B. Selectați rețeaua WiFi și autentificați-vă cu parola.
C. Veți auzi mesajul „Internet connected welcome to use cloud camera” (Internet conectat,
bun venit la utilizarea camerei în cloud) și așteptați realizarea cu succes a conexiunii WiFi.

•

Prezentarea funcțiilor
Accesați pagina video în timp real
A: favorita mea
B: Lista de filmări din cloud, include filmările în urma unei
alarme de mișcare și filmările în urma unei alarme sonore
C: Filmare la telefon local
D: Rotire și înclinare
E: Ecran complet
F: Redare filmare din cloud, trageți cursorul pe bara
cronologică pentru a verifica înregistrarea din filmare
G: Dezactivarea/ activarea sunetului
H: Sistem audio pe două căi
I: Instantaneu
J: Meniul de parametri

REDARE/ EDITARE FILMARE DIN CLOUD

Faceți clic pe
pictogramă, verificați
pagina filmării din
cloud

schimbați titlul
acestei filmări

configurați ora pentru
această filmare

selectați filmarea și
apăsați „clip” (tăiați)

Faceți clic pentru a salva, iar filmarea va fi salvată automat în „my favourite” (favoritele mele)
REDAREA/ PARTAJAREA FILMĂRILOR FAVORITE
A、 Faceți clic pe „my favorite” (favoritele mele)
B、 Alegeți și redați filmarea
C、 Faceți clic pe „Share” (Distribuie), Puteți partaja filmarea pe Facebook și YouTube, puteți
partaja filmarea și prin intermediul unui link.
D、 Selectați „Download” (Descarcă) pentru a salva filmarea pe telefon.

ACTIVAȚI/ DEZACTIVAȚI CAMERA, CONFIGURAȚI PLANUL DE MONITORIZARE
A、Faceți clic pe „

”, verificați meniul de parametri

B、Faceți clic pe „Device is On” (Dispozitivul este pornit) pentru a activa sau dezactiva camera
C、Configurați pornit/ oprit

SERVICIUL DE STOCARE IN CLOUD
Oferim servicii stocare în cloud timp de 30 de zile, prin intermediul cărora oricine se poate bucura
gratuit de serviciul de stocare în cloud, după care puteți alege să plătiți pentru acest serviciu cu un
cost redus.
A.

Selectați „Cloud service” (Servicii cloud) și verificați pachetele Subscription (Abonament).

B.

Există trei tipuri de pachete de abonamente pentru dumneavoastră, puteți alege să
plătiți pentru acest serviciu lunar sau anual.

C.

Acceptăm sistemul de plată PayPal, faceți clic pe „Go to PayPal now” (Accesați acum
PayPal) și apoi finalizați plata (vă rugăm ca în prealabil să instalați aplicația PayPal).
Notă: Serviciile cloud sunt puse la dispoziție de Amazon AWS, toate videoclipurile și
mesajele sunt salvate prin intermediul serviciilor web amazon, acesta a fost
autentificat de protocolul de verificare Safe Harbor al SUA-UE, asigurând faptul că
siguranța și confidențialitatea sunt inviolabile. Datorită faptului că pachetul de abonare
la serviciile cloud este obligatoriu cu dispozitivul, în cazul în care camera nu mai
funcționează și trebuie să transferați pachetul de abonamente pe dispozitivul nou, vă
rugăm să luați legătura cu vânzătorul.

CONFIGURAREA NOTIFICĂRILOR
Faceți clic pe Notification Settings (Configurări de notificare), configurați modelul de notificare.
A.
B.
C.
D.

Activați / dezactivați mesajul de tip push pentru detectarea unui sunet
Activați / dezactivați mesajul de tip push pentru detectarea unei mișcări
Planificarea notificărilor.
Activați / dezactivați notificările pe telefonul mobil.

CARD SD
Introduceți cardul SD în cameră și porniți camera (nu faceți acest lucru în timp ce camera
funcționează)

1. Cu ajutorul șurubelniței furnizate, slăbiți șurubul de pe compartimentul cardului SD.
2. Introduceți cardul SD.
3. Remontați capacul compartimentului cardului SD și fixați-l prin intermediul unui șurub folosind
șurubelnița furnizată.
Cerințe pentru cardul TF

A.

Spațiu de stocare 8-128G

B.

Card TF C10

C.

Format FAT32 sau exFAT

D.

Folosiți după formatare

E. Recomandat; Kingston /
SanDisk / Samsung
Faceți clic pe „SD Card State” (Starea
cardului SD) pentru a-l verifica

Notă: După introducerea cardului SD, filmarea va fi salvată pe cardul SD iar ulterior vor fi
suprascrise.

CONFIGURAREA ALTOR FUNCȚII
A.
B.

Nume dispozitiv
Fusul orar

HD video: modificați calitatea imaginii, HD / SD
Device Microphone (Microfonul dispozitivului): Activează/
dezactivează microfonul
Night Vision (Vedere nocturnă):
1. Off, dezactivează vederea nocturnă
2. On, vederea nocturnă este întotdeauna activată
3. Auto, comutare automată
Rotate The Video Feed 180° (Rotiți fluxul video cu 180 °): Întoarceți
imaginea atunci când camera este instalată sub acoperiș.
WiFi Network (Rețeaua WiFi): Schimbați rețeaua WiFi la care este
conectat dispozitivul.
Notă: Rețeaua WiFi trebuie căutată, în cazul în care locația s-a
schimbat iar rețeaua WiFi este diferită, vă rugăm să resetați și să vă
conectați la o nouă rețea WiFi.
Device Details (Detalii despre dispozitiv): Verificați ID-ul și seria software\ hardware al
dispozitivului.
Remove Device (Eliminați dispozitivul): Vă rugăm să eliminați camera din cont dacă doriți să
utilizați un alt cont pentru a adăuga camera.

FILMARE PENTRU VIZIONARE MULTI-SCREEN (SE APLICĂ DOAR LA DISPOZITIVELE MULTIPLE LA ACEEAȘI ORĂ)

MODUL DE VERIFICARE A FILMĂRII PE PC
1.

Autentificare

Introduceți adresa de e-mail și autentificați-vă cu parola pe https://www.eyeplusiot.com

2.

Prezentarea funcțiilor

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

4x Zoom digital
Oprire redare
Configurarea volumului
Butonul de vorbire
ROTIRE/ ÎNCLINARE
Ecran complet
Activați/ dezactivați camera
Configurarea parametrilor, selectați calitatea imaginii și notificările.
Redare filmare din cloud, trageți cursorul pe fiecare poziție pe bara cronologică pentru a
verifica înregistrarea din filmare.

1.

Nu puteți adăuga dispozitivul？

FAQ

A.

Vă rugăm să vă asigurați că dispozitivul a fost resetat. Apăsați butonul Reset până
când auziți sunetul de confirmare

B.

Se conectează doar la rețele WiFi de 2,4 GHz, în cazul în care routerul
dumneavoastră WiFi este de 5 GHz, treceți la modul dual 2,4 / 5 GHz.

C.

Vă rugăm să activați serviciul GPS înainte de a adăuga dispozitivul pe telefonul mobil
Android. După finalizarea instalării, vi se va solicita să activați serviciul GPS atunci
când utilizați aplicația pentru prima dată, dacă alegeți să nu activați serviciul GPS, vă
rugăm să dezinstalați și să reinstalați din nou aplicația.

D.

Vă rugăm să confirmați că dispozitivul nu a fost asociată celuilalt cont.
Există patru mesaje vocale de informare:
(1) „Please use mobile phone for WiFi configuration” (Vă rugăm să utilizați
telefonul mobil pentru configurarea WiFi) după pornire.
(2) Selectați rețeaua WiFi și autentificați-vă cu parola, iar după ce dispozitivul
emite un sunet ca „bip”, veți auzi acest mesaj „Please wait for WiFi connecting”
(Vă rugăm să așteptați conectarea WiFi).
(3) „Please wait for internet connecting” (Vă rugăm să așteptați conectarea la
internet) după obținerea adresei IP pentru Internet.
(4) „Internet connected, welcome to use cloud camera” (Internet conectat, bun
venit la utilizarea camera în cloud)
A. Dacă nu puteți trece la al doilea pas, verificați dacă rețeaua WiFi nu este
ascunsă, respectiv distanța dintre routerul WiFi și cameră. Dacă acest mod nu
funcționează, vă rugăm să scanați codul QR pentru a adăuga camera.
B. Dacă nu puteți trece la al treilea pas, vă rugăm să reduceți numărul de
utilizatori WiFi și să ștergeți caracterele speciale ale parolei dumneavoastră
WiFi.

C. Dacă nu puteți merge la al patrulea pas, încercați din nou, dacă în continuare
nu funcționează, contactați vânzătorul.
2.

Care este diferența dintre culorile barei cronologice？
Portocaliu înseamnă înregistrare video de alarmă, albastru înseamnă înregistrare video
pentru alarmă sonoră, gri înseamnă fără excepții și înregistrare video pe card TF, alb
înseamnă nicio înregistrare.

3.

Care este intervalul de înregistrare pe un card TF?
Dimensiunea fișierului video este limitată. În momentul în care dimensiunea filmării se
apropie de valoarea critică, se va crea fișierul video și se va continua înregistrarea
următorului videoclip, există un interval între aceste două filmări, dar acesta este foarte
scurt.

4.

Cardul TF nu poate fi identificat？
Vă rugăm să verificați cardul TF dacă îndeplinește cerințele de calitate, atunci când
semnalul WiFi nu este bun, cardul nu poate fi identificat.

5.

După expirarea serviciului cloud, bara cronologică a înregistrărilor video este goală.
Filmarea nu poate fi redată după expirarea serviciului cloud, dacă nu există card TF în
cameră, filmarea nu poate fi înregistrată.
În cazul în care cardul TF funcționează întotdeauna, dar fișierele video au dispărut,
verificați starea parametrului de verificare a cardului TF, dacă starea acestui parametru
este normală în aplicație, dar nu a fost înregistrat nici o filmare, vă rugăm să formatați
cardul TF. În cazul în care în continuare nu funcționează, obțineți un nou card TF și
încercați din nou.

6.

De ce nu pot primi notificările pe telefon？
Asigurați-vă că aplicația primește drepturile necesare pentru mesageria de tip push.
În caz contrar, atunci când vizionați filmarea în timp real în aplicație, nu există nici o
notificare de avertizare, deoarece trimiterea notificărilor atunci când urmăriți videoclipul
online este inutilă.
Sistem avansat de mesagerie de tip push, notificările de avertizare nu vor fi transmise în
permanență pe telefon, dar vor înregistra toate mesajele și filmările.

7.

Camera este deconectată？
Vă rugăm să verificați alimentarea și conexiunea la internet, apoi reporniți camera. Dacă
acest mod nu funcționează, eliminați camera și adăugați-o din nou în aplicație.

8.

Cerculeț în imagine, filmarea rulează lent？
Cerculețul în imagine înseamnă că filmarea încă se încarcă, vă rugăm să verificați
rețeaua.

9.

Cum vizualizează ceilalți oameni filmarea?
Partajați contul aplicației cu alte persoane.

10. Câte persoane pot utiliza contul simultan?
Nu există o limită teoretică.
11. De ce asocierea camerei la un alt cont ar eșua?
O cameră, un cont, dacă celălalt cont trebuie să adauge camera, vă rugăm să eliminați
camera din dispozitivul curent.
12. Cum pot conecta camera mea la cealaltă rețea WiFi.
Două modalități:
A.

Când trebuie să treceți la o altă rețea WiFi fără a modifica locația.
Configurarea parametrilor >> WiFi Network (Rețea WiFi) >> selectați rețeaua WiFi

B.

Când camera este mutată într-un alt loc, vă rugăm să porniți camera, veți vedea
„Dispozitivul deconectat” pe pagina principală, apoi faceți clic pe „TROUBLESHOOT”
pentru a vă conecta din nou la WiFi.

ÎNTREȚINERE
•

Acest produs nu conține componente care pot fi reparate de către utilizator și nu trebuie
încercată îndepărtarea carcasei decât de către personal de service calificat.

•

Folosiți doar o cârpă curată, ușor umezită cu apă pentru a curăța această cameră.

•

Nu folosiți substanțe de curățat sau solvenți deoarece acest lucru poate deteriora
carcasa din plastic și lentilele.

•

Atunci când este necesar, folosiți o cârpă moale și uscată pentru a curăța obiectivul.

•

Nu instalați această cameră într-un mediu în care este probabil să fie expusă la praf,
umiditate ridicată, temperaturi ridicate sau ploaie.

•

Nu instalați acest echipament într-un spațiu închis fără ventilație. Camera este probabil
să se încălzească în timpul utilizării normale și este necesară ventilația forțată pentru a
menține o temperatură de funcționare suficient de scăzută.

•

Dacă camera este montată într-un spațiu închis, aceasta se poate supraîncălzi și poate fi
deteriorată permanent.

•

Dacă aparatul foto începe să funcționeze defectuos sau încetează să funcționeze și
procedurile de întreținere de rutină descrise mai sus nu rezolvă problema, luați legătura
cu dealerul dumneavoastră și asigurați-vă că un inginer de service inspectează camera.

Instrucțiuni pentru reciclare și eliminare

Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri
menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibile daune aduse mediului
înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor; reciclați
produsul în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru
a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de retur și colectare sau să contactați
vânzătorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru reciclare
în condiții de siguranță pentru mediul înconjurător
Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele directivelor CE
aplicabile.

