ΚΑΜΕΡΑ WiFi Ι71ΒΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με τρόπο ή σκοπό
διαφορετικό από αυτόν που αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης.
• Ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας του προϊόντος καμία ευθύνη δεν φέρουν για
άμεσες ή έμμεσα επαγόμενες ζημιές που προέρχονται από λανθασμένη χρήση ή
χρήση ανακόλουθη με όσα αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης και προφύλαξης. Σε
κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις η εγγύηση της συσκευής παύει να ισχύει.
• Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή σε οποιοδήποτε εξάρτημα ή τμήμα της
συσκευής. Οποιαδήποτε μετατροπή μπορεί να προκαλέσει σημαντικούς κινδύνους
ενώ αναιρεί και την ισχύ του σήματος CE που φέρουν οι συσκευές.
• Οποιαδήποτε επισκευή του προϊόντος πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένους
τεχνικούς.
• Οι κάμερες Wi-Fi της ΑΝΝΚΕ δεν είναι παιχνίδια και πρέπει να κρατούνται
μακριά από παιδιά. Περιέχουν μικρά εξαρτήματα που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο
την υγεία του παιδιού αν τα καταπιεί ή τα βάλλει στο στόμα του.
• Η κάμερα προορίζεται για χρήση ΜΟΝΟ σε εσωτερικούς χώρους στους οποίους
δεν υπάρχει υγρασία.
• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τις κάμερες σε περιβάλλον όπου υπάρχει υψηλή
συγκέντρωση σκόνης, υπάρχουν εύφλεκτα υλικά ή αέρια, ή χημικά διαλυτικά κλπ.
Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.
• Μην αφήνετε τα υλικά της συσκευασίας σε σημείο που μπορεί να έχουν
πρόσβαση παιδιά, τα υλικά συσκευασίας μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα για
αυτά.
• Πάντα να χειρίζεστε τις κάμερες με προσοχή, μπορεί να καταστραφούν από
κρούση ή τυχαία πτώση τους, ακόμα και από χαμηλό ύψος.
• Η τάση τροφοδοσίας είναι 5V DC και η κάμερα μπορεί να τροφοδοτηθεί από ένα
στάνταρ τροφοδοτικό USB.
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Περιγραφή λειτουργικών μερών της κάμερας

Φακός
IR Led
Μικρόφωνο
Κάρτα μνήμης
Ενδεικτικό
Reset

Μεγάφωνο

Θύρα σύνδεση τροφοδοτικού

Κουμπί reset/
Ενδεικτικό
Κουμπί Reset

Λειτουργία/ ένδειξη

Περιγραφή

Σύντομη πίεση

Ενεργοποιείται η λειτουργία one touch
call
Επαναφορά εργοστασιακών
ρυθμίσεων

Παρατεταμένη πίεση
Ενδεικτικό led

Σταθερό κόκκινο
Αναβοσβήνει αργά
κόκκινο
Αναβοσβήνει
γρήγορα κόκκινο
Σταθερό μπλέ
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Εκκίνηση συσκευής, σφάλμα
λειτουργίας (αν παραμένει για ώρα)_
Κάμερα έτοιμη για σύνδεση WiFi
Σε διαδικασία σύνδεσης
Έχει συνδεθεί σε δίκτυο λειτουργεί
κανονικά
3

Πριν την αρχική εγκατάσταση
Πριν ρυθμίσετε την κάμερα στο δίκτυο σας βεβαιωθείτε πως:
• To WiFi ρούτερ σας λειτουργεί στα 2.4GΗz και η λειτουργία DHCP είναι
ενεργοποιημένη.
• Βεβαιωθείτε πως έχει επιλεχθεί κρυπτογράφηση WAP/WAP2 και στο user
name και password που έχετε ορίσει δεν υπάρχουν ειδικοί χαρακτήρες.
• Το κινητό σας είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο που θα συνδεθεί και η κάμερα.
• Εγκαταστήστε την εφαρμογή Vacos στο κινητό σας.
Δημιουργία λογαριασμού στην εφαρμογή
Αφού έχετε κατεβάσει την εφαρμογή στο κινητό σας ακολουθήστε τα παρακάτω
βήματα για να φτιάξετε έναν λογαριασμό

Πρόσθεση της κάμερας στον λογαριασμό σας.
Πιέστε το εικονίδιο + στην συνέχεια επιλέξτε το μοντέλο της κάμερας που θέλετε να
προσθέσετε. Πιέστε ΝΕΧΤ και στην συνέχεια δώστε τροφοδοσία στην κάμερα,
πιέστε NEXT και πιέστε το κουμπί RESET
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Εισάγετε τον κωδικό του WiFi δικτύου σας και πιέστε NEXT
Θα εμφανιστεί ένας κωδικός QR πλησιάστε τον κωδικό μπροστά στην κάμερα και
απομακρύνετε τον σιγά σιγά περισσότερες από μια φορές.
Θα ακουστεί ένας ήχος ειδοποίησης που θα δηλώνει πως η κάμερα έχει δεχθεί τις
ρυθμίσεις.
Πιέστε το κάτω δεξί μέρος της εικόνας μόλις ακουστεί ο ήχος
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Θα ξεκινήσει η διαδικασία δήλωσης της κάμερας, όταν ολοκληρωθεί θα εμφανιστεί
στην αρχική οθόνη της εφαρμογής και θα μπορείτε να παρακολουθήσετε εικόνα
ζωντανά από αυτή.

Χρήσιμες πληροφορίες
Δήλωση συμμόρφωσης CE
Με την παρούσα η Teleimpex δηλώνει ότι η δικτυακή κάμερα Ι71ΒΕ συμμορφώνεται
προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας RED
(2014/53/EU Radio Equipment Directive) και φέρει τη σήμανση CE. Αντίγραφο της
δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση:
http://www.tele.gr/gr/content/certificates.
Εγγύηση
Οι όροι εγγύησης του προϊόντος αναφέρονται στην ιστοσελίδα
http://www.tele.gr/gr/content/terms

Προσοχή: Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε ή να ανοίξετε το
περίβλημα τις κάμερας
Για οποιαδήποτε τεχνική πληροφορία ή πρόβλημα απευθυνθείτε στον εισαγωγέα της
συσκευής ΤELEIMPEX AE, τηλ: 216 400 3900,
email: tele@tele.gr
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Το σύμβολο σημαίνει ότι στο τέλος της ζωής της η κάμερα , δεν πρέπει
να θεωρηθεί κοινό απόβλητο. Είναι ειδικό απόβλητο και πρέπει να
εναποτεθεί σε ειδικό χώρο περισυλλογής και απόρριψης ηλεκτρικών
συσκευών σύμφωνα με την οδηγία EC 2002/96/EC(WEEE). Για σημεία
απόρριψης ηλεκτρικών συσκευών απευθυνθείτε στον δήμο σας ή σε καταστήματα
πώληση ηλεκτρικών ειδών.
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