
Kamera monitorująca IP Full HD 7links IPC-300.fhd (NX4628)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• kamera IP Full HD IPC-300.fhd

• kabel microUSB

• zasilacz USB

• podkładka samoprzylepna

• igła resetująca

• instrukcja obsługi.

Dodatkowo  potrzebujesz  kartę  microSD  o

pojemności do 128 GB.

Aplikacja

Do pracy potrzebna jest aplikacja, która może nawiązać połączenie między kamerą a urządzeniem

mobilnym. Do tego celu polecamy bezpłatną aplikację ELESION.

Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z

produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Wszelkie  modyfikacje  i  naprawy  urządzenia  lub  akcesoriów  mogą  być  wykonywane

wyłącznie przez producenta lub osoby przez niego upoważnione.

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Upewnij się, że zasilacz jest podłączony do gniazdka, które jest łatwo dostępne, tak abyś

mógł szybko odłączyć urządzenie od sieci w razie nagłej potrzeby.
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• W swoim własnym interesie przestrzegaj prawa do własnego wizerunku i słowa mówionego

innych osób podczas nagrywania. Przed uruchomieniem systemu operator musi upewnić się,

że kamera jest zgodna z przepisami.

• Betonowe i stalowe ściany tłumią sygnał radiowy.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia należy skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną za  zbiórkę elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

Niniejszym  PEARL.GmbH  oświadcza,  że  produkt  NX-4628-675  jest  zgodny  z  dyrektywą  w

sprawie ekoprojektu 2009/125/WE, dyrektywą RoHS 2011/65/UE, dyrektywą EMC 2014/30/UE,

dyrektywą  niskonapięciową  2014/35/UE  oraz  dyrektywą  w  sprawie  urządzeń  radiowych

2014/53/UE.

Szczegóły produktu

1. LED

2. Obiektyw kamery

3. Przycisk reset – z tyłu

4. Mikrofon

5. Wejście micro USB (z tyłu)

6. Gniazdo na kartę microSD

7. Głośnik (tył)

8. Uchwyt

9. Przegub kulowy
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Uruchomienie

1. Wkładanie karty pamięci 

Jeśli  chcesz nie tylko oglądać obraz na żywo, ale także zapisywać nagrania, potrzebujesz karty

microSD o pojemności do 128 GB.

WSKAZÓWKA

Kartę pamięci można wkładać i wyjmować tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.

W przeciwnym razie istnieje ryzyko utraty danych.

1. Sformatuj kartę microSD do formatu FAT32 w komputerze.

WSKAZÓWKA

Od pojemności 64 GB do formatowania nośników pamięci w komputerach z systemem

Windows wymagany jest program do formatowania.

2. Włóż kartę microSD do gniazda kart microSD w kamerze najpierw zaokrąglonym rogiem.

Złote punkty kontaktowe powinny być skierowane w stronę obiektywu kamery.

3. Aby karta microSD zablokowała się na swoim miejscu, należy pokonać lekki opór sprężyny.

WSKAZÓWKA

Aby wyjąć kartę pamięci, wsuń ją nieco głębiej do gniazda karty, a następnie po prostu

ją wyciągnij.

2. Instalowanie aplikacji

Do pracy potrzebna jest aplikacja, która może nawiązać połączenie między kamerą a urządzeniem

mobilnym. Do tego celu polecamy bezpłatną aplikację  ELESION.  Poszukaj jej  w Google Play

Store  (Android)  lub  App  Store  (iOS)  albo  zeskanuj  odpowiedni  kod  QR.  Następnie  zainstaluj

aplikację na swoim urządzeniu mobilnym.
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3. Rejestracja

Jeśli  nie  posiadasz  jeszcze  konta  ELESION,  załóż  je.  Rejestracji  w  aplikacji  można  dokonać

poprzez adres e-mail.

Rejestracja za pomocą adresu e-mail

1. Otwórz aplikację ELESION. W razie potrzeby zezwól na wysyłanie wiadomości.

2. Kliknij Zarejestruj się.

3. Przeczytaj uważnie politykę prywatności. Następnie stuknij przycisk Zgoda.

4. W pierwszym polu należy wpisać kraj.

5. W drugim polu wpisz swój adres e-mail.

6. Naciśnij Uzyskaj kod uwierzytelnienia. Na Twój adres e-mail zostanie wysłana wiadomość

z potwierdzeniem.

7. Poszukaj  wiadomości  e-mail  od  ELESION  w  swojej  skrzynce  odbiorczej.  W  ciągu

następnych  kilku  minut  wprowadź  do  aplikacji  kod  potwierdzający  dostarczony

w wiadomości e-mail.

WSKAZÓWKA

Jeśli wiadomość nie pojawia się w skrzynce odbiorczej, przeszukaj folder wiadomości-

śmieci/spamu.

8. Ustaw hasło do konta. Hasło powinno składać się z 6-20 znaków i zawierać co najmniej

jedną literę i jedną cyfrę. 

9. Naciśnij przycisk Zakończono. 

10. Zezwól na dostęp do lokalizacji, jeśli to konieczne. 

11. Kliknij przycisk na dole Ja → Zarządzanie domem → Dodaj rodzinę.
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WSKAZÓWKA

Tworzenie "grup rodzinnych" jest wykorzystywane do przydzielania lokalizacji.

Jeśli  masz  kilka mieszkań,  urządzenia są nadal  jednoznacznie przypisane do

danego  mieszkania.  Ponadto  do  grupy  można  zaprosić  innych  członków

gospodarstwa domowego i przyznać im prawa dostępu do urządzenia.

12. Nadaj grupie nazwę w pierwszym polu (Nazwa rodziny), np. Mieszkanie XXX. 

13. Kliknij w drugie pole. Poczekaj, aż Twoja lokalizacja zostanie ustalona, a następnie dotknij

przycisku Zapisz. 

14. Określ,  których  pomieszczeń  ma  dotyczyć  grupa.  W razie  potrzeby  dodaj  swój  własny

pokój. 

15. Kliknij Zapisz w prawym górnym rogu.

16. W komunikacie o powodzeniu dotknij  przycisku  Zakończono.  Przejdź do zakładki  Mój

dom.

4. Zasilanie

1. Podłącz kabel micro USB do kamery i zasilacza USB.

2. Podłącz zasilacz USB do odpowiedniego gniazdka elektrycznego. Dioda LED świeci się na

czerwono, usłyszysz sygnał dźwiękowy, a następnie dioda LED miga na czerwono (tryb

parowania).

5. Podłączenie kamery do aplikacji

WSKAZÓWKA

Kamera może być podłączona tylko do sieci 2,4 GHz.

1. Podłącz urządzenie mobilne do sieci 2,4 GHz, do której chcesz podłączyć kamerę.

WSKAZÓWKA

Sieci 5 GHz można rozpoznać po tym, że do ich nazwy zwykle dodawane jest oznaczenie

"5G".

2. Otwórz aplikację ELESION. 

3. Zaloguj się. Spowoduje to przejście do zakładki Mój dom.

4. Kliknij Dodaj urządzenie lub symbol plusa w prawym górnym rogu.

5



5. Kliknij na kategorię po lewej stronie Cameras.
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6. Kliknij na podkategorię IP-Camera

7. Jeśli  nie  zostało  to  jeszcze  zrobione,  podłącz  kamerę  do  zasilania.  Po  krótkim  czasie

rozlegnie się melodia sygnalizacyjna i czerwona dioda LED zacznie szybko migać.

WSKAZÓWKA

Jeśli  czerwona  dioda  LED  nie  miga  szybko,  naciśnij  i  przytrzymaj  przycisk

resetowania  igłą  resetującą  przez  3-5  sekund,  aż  usłyszysz  kilka  sygnałów

dźwiękowych. Poczekaj, aż kamera uruchomi się ponownie (rozlegnie się sygnał

dźwiękowy). Dioda LED zapala się na czerwono, a następnie szybko miga.

8. Kliknij przycisk Next step → Next.
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9. Wprowadź hasło WLAN sieci 2,4 GHz, z którą ma być zintegrowana kamera nadzorująca.

Kliknij ikonę oka, aby pokazać lub ukryć wprowadzone hasło. Następnie kliknij OK.

WSKAZÓWKA

Sieć  Wi-Fi,  do  której  aktualnie  podłączone  jest  urządzenie  mobilne,  zostanie

automatycznie  przyjęta.  Aby  podłączyć  kamerę  do  innej  sieci  Wi-Fi,  kliknij

pozycję  Zmień  sieć.  W  ustawieniach  Wi-Fi  urządzenia  mobilnego  połącz  się

z wybraną siecią. Następnie wróć do aplikacji i wprowadź wymagane hasło Wi-

Fi.
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10. Przeczytaj  uważnie  instrukcje  wyświetlane  na  ekranie  dla  następnego  kroku.  Następnie

dotknij przycisku Kontynuuj.

WSKAZÓWKA

Ustaw jasność wyświetlacza urządzenia mobilnego na 100%, aby skanowanie mogło

zakończyć się sukcesem w następnym kroku.

11. Kod QR jest  teraz  wyświetlany na  ekranie Twojego urządzenia  mobilnego.  Przytrzymaj

urządzenie mobilne przed obiektywem kamery tak, aby mogła je zeskanować. Skanowanie

zakończyło się sukcesem, gdy usłyszysz serię sygnałów dźwiękowych.

12. Kliknij opcję  Usłyszany sygnał dźwiękowy w dolnej części ekranu. Kamera połączy się

teraz z siecią Wi-Fi. Może to potrwać kilka chwil. Podczas połączenia dioda LED miga na

niebiesko, a po pomyślnym nawiązaniu połączenia zmienia kolor na stały niebieski. 
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13. Kliknij nazwę urządzenia lub ikonę ołówka obok kamery.

14. Wprowadzić  żądaną  nazwę  urządzenia.  W  ten  sposób  można  później  jednoznacznie

przyporządkować kamerę. Następnie kliknij Zapisz.

15. Kliknij pomieszczenie, w którym będzie używana kamera.

16. Dotknij przycisku Zakończ u dołu ekranu. Kamera zostanie dodana do listy urządzeń. 

WSKAZÓWKA

Sterowanie i ustawienia kamery odbywają się wyłącznie za pomocą aplikacji.

6. Zdejmowanie folii ochronnej

Zdejmij folię ochronną z obiektywu kamery.

7. Ustawienie kamery

Ustaw kamerę za pomocą przegubu kulowego. W tym celu użyj obrazu na żywo w aplikacji.
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WSKAZÓWKA

Kamerę można zamontować za pomocą podkładki samoprzylepnej.  Przed tym należy

oczyścić żądane miejsce montażu z kurzu, smaru i brudu.

Aplikacja

WSKAZÓWKA

Aplikacje są stale rozwijane i ulepszane. Dlatego może się zdarzyć, że opis aplikacji

w niniejszej instrukcji obsługi nie będzie odpowiadał najnowszej wersji aplikacji.

1. Przegląd zakładek

Aplikacja podzielona jest na trzy zakładki: Mój dom, Inteligentny, Ja.

Mój dom

Lista urządzeń

Wykaz pomieszczeń 

Dodaj urządzenie

Informacje pogodowe oparte na lokalizacji

Inteligentny
Ustawianie  automatycznych  działań  /  zmiana  /

aktywacja / dezaktywacja

Ja

Administracja rodzinna 

Zarządzanie użytkownikami

Komunikaty  aplikacji  o  zatwierdzeniach,

uruchomionych  alarmach  itp.  (centrum

wiadomości) 

Centrum pomocy

Wprowadzanie  ustawień  powiadomień  /  dostęp

osób trzecich (Ustawienia)

2. Obraz na żywo z kamery

1. Naciśnij kamerę na liście urządzeń (karta Mój dom). Zostanie otwarty obraz na żywo.

2. Steruj kamerą, dotykając odpowiedniej ikony na obrazie na żywo.
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1. Powrót do listy urządzeń

2. Nazwa urządzenia

3. Ustawienia urządzenia

4. Siła sygnału

5. Znacznik czasu

6. Obraz z kamery

7. Pełny ekran

8. Jakość (HD / SD)

9. Włączanie/wyłączanie głośnika

10. Przechwytywanie zdjęć

11. Funkcja interkomu

12. Rozpoczęcie/zatrzymanie  nagrywania

wideo

13. Ustawienia alarmu

14. Folder zapisu aplikacji

15. Odtwarzanie
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3. Alarm (detekcja ruchu i hałasu)

3.1 Ogólne

Gdy  tylko  kamera  wykryje  ruch  lub  hałas,  automatycznie  tworzy  migawkę  dla  komunikatu

alarmowego.

2.2 Wykrywanie ruchu

3.2.1 Włączanie/wyłączanie

Detekcja ruchu w kamerze jest aktywowana domyślnie. Aby włączyć lub wyłączyć detekcję ruchu,

należy wykonać następujące czynności:

1. Wywołaj obraz na żywo z kamery. 

2. Kliknij ikonę alarmu na dole.

3. Dotknij przełącznika obok Przełącznik alarmu detekcji ruchu, aby włączyć lub wyłączyć

tę funkcję.

3.2.2 Ustawianie czułości

Czułość detekcji ruchu określa, przy jakim stopniu ruchu na obrazie uruchamiane jest automatyczne

nagrywanie.  Jeśli  czułość  jest  wysoka,  użytkownik  otrzyma  odpowiednią  liczbę  powiadomień

alarmowych.

1. Wywołaj obraz na żywo z kamery. 

2. Kliknij ikonę alarmu na dole.

3. Kliknij na Czułość.

4. Ustaw żądany poziom czułości.

5. Ustawienie  zostanie  natychmiast  zastosowane  i  zostanie  wyświetlony  krótki  komunikat

o powodzeniu. 

6. Wyjdź z ustawień, dotykając strzałki w lewo w górnej części ekranu.
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3.2.3 Włączanie/wyłączanie rozpoznawania ciała

Kamera  potrafi  odróżnić  ludzkie  ciała  od  innych  poruszających  się  obiektów  (np.  zwierząt).

Aktywuj tę funkcję, jeśli chcesz robić zdjęcia tylko wtedy, gdy porusza się ludzkie ciało.

1. Wywołaj obraz na żywo z kamery. 

2. Naciśnij ustawienia urządzenia w prawym górnym rogu.

3. Kliknij Ustawienia alarmu wykrywania.

4. Kliknij przełącznik obok opcji Wykrywanie ciała, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

3.3 Wykrywanie hałasu

3.3.1 Włączanie/wyłączanie

Funkcja wykrywania dźwięków w kamerze jest domyślnie wyłączona. Aby włączyć lub wyłączyć

wykrywanie hałasu, wykonaj poniższe czynności:

1. Wywołaj obraz na żywo z kamery.

2. Naciśnij ustawienia urządzenia w prawym górnym rogu.

3. Kliknij Ustawienia alarmu wykrywania.

4. Kliknij  przełącznik  obok  opcji  Wykrywanie  dźwięku,  aby  włączyć  lub  wyłączyć  tę

funkcję.

3.3.2 Ustawianie czułości

1. Wywołaj obraz na żywo z kamery.

2. Naciśnij ustawienia urządzenia w prawym górnym rogu.

3. Kliknij Ustawienia alarmu wykrywania.

4. Kliknij Poziom czułości. 
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5. Ustaw żądany poziom czułości.

6. Ustawienie  zostanie  natychmiast  zastosowane  i  zostanie  wyświetlony  krótki  komunikat

o powodzeniu.

7. Wyjdź z ustawień, dotykając strzałki w lewo w górnej części ekranu.

3.4 Wykrywanie płaczu dziecka

Funkcja  wykrywania  płaczu  dziecka  w  kamerze  jest  domyślnie  wyłączona.  Aby  włączyć  lub

wyłączyć wykrywanie dźwięku, należy wykonać poniższe czynności:

1. Wywołaj obraz na żywo z kamery.

2. Naciśnij ustawienia urządzenia w prawym górnym rogu.

3. Kliknij Ustawienia alarmu wykrywania.

4. Kliknij  przełącznik  obok  opcji  Wykryj  płacz  dziecka,  aby  włączyć  lub  wyłączyć  tę

funkcję.

3.5 Harmonogram nagrań alarmowych

Masz możliwość zdefiniowania przedziałów czasowych, w których automatyczne nagrywanie jest

włączane lub wyłączane w przypadku ruchu / hałasu / płaczu dziecka. W ten sposób można zapisać

komunikaty alarmowe, np. gdy jest się w domu i samemu uruchomić alarm. Można ustawić tylko

jeden  czas  i  jedną  akcję  w  każdym  harmonogramie.  Dodając  i  łącząc  wiele  harmonogramów

tworzysz swój indywidualny plan monitorowania.

1. Wywołaj obraz na żywo z kamery.

2. Kliknij na ikonę alarmu u dołu ekranu.

3. Kliknij Harmonogram.

4. Ponownie kliknij na Harmonogram.

5. Ustaw czas rozpoczęcia i zakończenia nagrań automatycznych. 

6. Kliknij Zapisz w prawym górnym rogu.
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3.6 Odtwarzanie

WSKAZÓWKA

Nagrania alarmowe można zapisywać i odtwarzać w urządzeniu mobilnym tylko wtedy,

gdy w kamerze jest włożona karta microSD.

1. Wywołaj obraz na żywo z kamery.

2. Kliknij na ikonę odtwarzania na dole. Otwiera się menu odtwarzania.

1. Powrót do obrazu na żywo

2. Znacznik czasu

3. Obraz odtwarzania

4. Pełny ekran

5. Głośnik włączony / wyłączony

6. Oś czasu

7. Znacznik osi czasu

8. Okres czasu nagrywania

9. Tworzenie wideo z obrazu odtwarzanego

10. Kalendarz

11. Pauza / Odtwarzanie

12. Tworzenie  zdjęcia  z  obrazu

odtwarzanego

3. Ustaw wybrany dzień z kalendarza, dotykając ikony kalendarza.
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WSKAZÓWKA

Naciśnij na wolne miejsce na ekranie, aby ponownie wyświetlić kalendarz.

4. Przeciągnij oś czasu w prawo lub w lewo, aż znacznik osi czasu znajdzie się na znaczniku

nagrywania. 

5. Odtwarzanie rozpoczyna się automatycznie.

3.7 Zapisywanie nagrań alarmowych w urządzeniu mobilnym

Nagrania alarmowe są zapisywane na włożonej karcie microSD. Zapisz nagranie alarmu lub jego

nagrania dodatkowo na swoim urządzeniu mobilnym. Daje to następujące korzyści:

• Twórz nagrania lub migawki z najważniejszych momentów. Nie zawsze trzeba odtwarzać

całe nagranie.

• Udostępniaj  nagrania  innym  osobom w  zwykły  sposób  za  pomocą  aplikacji  na  swoim

urządzeniu mobilnym.

• Utwórz kopię zapasową ważnych nagrań, aby nie zostały one nadpisane.

Aby utworzyć nagranie wideo, należy wykonać następujące czynności:

1. Rozpocznij odtwarzanie nagrania alarmowego. 

2. Naciśnij ikonę wideo (Record) w prawym dolnym rogu, aby rozpocząć nagrywanie. Ikona

wideo zmieni kolor na niebieski.

WSKAZÓWKA

Aby zrobić zdjęcie, dotknij ikony zdjęcia (Screenshot) w lewym dolnym rogu. Na obrazie

odtwarzania pojawi się na krótko komunikat o powodzeniu.

3. Czas trwania edycji wideo jest wyświetlany poniżej odtwarzanego obrazu.
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4. Naciśnij  ponownie  ikonę  wideo,  aby  zatrzymać  nagrywanie.  Na  obrazie  odtwarzania

pojawia się na krótko komunikat o powodzeniu. Ikona wideo ponownie zmieni kolor na

czarny.

3.8 Udostępnianie nagrania innym osobom

1. Przejdź  do  folderu  zdjęć  w urządzeniu  mobilnym,  w którym zostały  zapisane  nagrania

ręczne lub alarmowe lub do zakładki Photo album w aplikacji.

2. Wybierz zapisane zdjęcie lub film. Kliknij ikonę na dole po lewej stronie. 
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3. Udostępniaj nagrania w zwykły sposób za pomocą widocznych aplikacji.

4. Komunikaty alarmowe

Po każdym wyzwoleniu  alarmu użytkownik  otrzymuje  wiadomość  alarmową zawierającą  zrzut

obrazu i dokładny czas zdarzenia. Zostaniesz powiadomiony o wiadomości alarmowej otrzymanej

w aplikacji za pomocą powiadomienia push (jeśli jest włączone). Otwórz aplikację, aby uzyskać

dostęp do komunikatu alarmowego.

Aby  uzyskać  ogólny  dostęp  do  wszystkich  komunikatów  alarmowych  otrzymanych  na  koncie

ELESION, należy wykonać następujące czynności:

1. Przejdź do zakładki Ja.

2. Naciśnij element menu Centrum wiadomości.

WSKAZÓWKA

Nowe lub nieprzeczytane wiadomości są oznaczone czerwoną kropką obok pozycji menu

Centrum wiadomości.

3. Naciśnij  kartę  Alarm w  górnej  części  ekranu.  W  przypadku  nowych  wiadomości

alarmowych karta jest oznaczona czerwoną kropką. Nowe komunikaty alarmowe są również

oznaczone czerwoną kropką.
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4. Naciśnij komunikat alarmowy, który chcesz odtworzyć. 

5. Naciśnij łącze w wiadomości alarmowej (Kliknij, aby wyświetlić).

5. Nagrywanie na kartę pamięci

5.1 Ustawianie trybu nagrywania

Istnieje możliwość ustawienia, czy kamera ma nagrywać w trybie ciągłym czy w trybie nagrywania

zdarzeń.

• Tryb nagrywania ciągłego:  
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Kamera nagrywa w sposób ciągły. Starsze nagrania są nadpisywane automatycznie.

• Rejestracja zdarzeń:  

Kamera będzie nagrywać tylko wtedy, gdy alarm zostanie wywołany przez ruch / hałas /

płacz dziecka. Należy upewnić się, że odpowiednia funkcja jest aktywna. W przeciwnym

razie nie można dokonać zapisu, ponieważ nie został wyzwolony żaden alarm.

1. Wywołaj obraz na żywo. 

2. Naciśnij ustawienia urządzenia w prawym górnym rogu.

3. Przewiń do dołu. Kliknij w punkt menu Ustawienia karty SD. 

4. Dotknij  przełącznika  obok  Przełącznika  nagrywania  na  karcie  SD,  aby  znacznik

znajdował się po prawej stronie.

21



5. Naciśnij na punkt menu Tryb nagrywania. 

6. Kliknij na wybraną opcję nagrywania. Ustawienie zostanie natychmiast zastosowane. Na

krótko wyświetlany jest komunikat o powodzeniu.

7. Wyjdź z ustawienia, dotykając strzałki w lewo w górnej części ekranu.

5.2 Harmonogram nagrywania na kartę pamięci

1. Wywołaj obraz na żywo. 

2. Naciśnij ustawienia urządzenia w prawym górnym rogu.

3. Przewiń do dołu. Dotknij pozycji menu Ustawienia karty SD.

4. Kliknij na pole Harmonogram.

5. Naciśnij Dodaj. 
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6. Ustaw żądany czas. 

7. Kliknij  na  pole  Powtórz.  Wybierz  dni  tygodnia,  w  których  harmonogram  ma  być

realizowany.  Jeśli  nie  wybierzesz  żadnych  dni  tygodnia,  harmonogram  zostanie

wprowadzony tylko raz.
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8. Kliknij strzałkę w lewo u góry ekranu.

9. Naciśnij Przełącznik nagrywania na karcie SD. 

10. Wybierz  działanie,  które  ma  być  wykonane  w  ustawionym  czasie.  Następnie  kliknij

Zakończone. 

11. Dotknij przycisku Zapisz w prawym górnym rogu.

12. Harmonogram jest aktywowany i został dodany do listy harmonogramów.

• Włączanie/wyłączanie harmonogramu  :

Kliknij na przełącznik obok żądanego harmonogramu, aby go włączyć lub wyłączyć.

• Usuwanie harmonogramu  :

Kliknij  i  przytrzymaj harmonogram,  który chcesz  usunąć  (Android)  lub przesuń palcem

w lewo (iOS). Następnie kliknij Usuń w wyświetlonym oknie powiadomień. Harmonogram

jest usuwany z listy harmonogramów.
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6. Ustawienia urządzenia

Uzyskaj dostęp do menu ustawień, dotykając ustawień urządzenia w prawym górnym rogu strony

sterowania.

W menu ustawień dostępne są następujące opcje:

Informacje o urządzeniu Właściciel, adres IP, identyfikator urządzenia, strefa czasowa

Tap-to-Run and Automation

Podstawowe ustawienia funkcji

Kontrolka
Włączanie/wyłączanie  diody

LED

Odwróć ekran Obracanie obrazu z kamery

Znak wodny czasu
Znacznik  czasu  w  obrazie

tak/nie

Tryb audio 

Ustaw  żądany  tryb  pracy

(jednokierunkowe  audio  /

dwukierunkowe audio)

Funkcja noktowizora IR Automatyczne / Wyłączone / Włączony

Ustawianie alarmu wykrywania

Przełącznik  alarmu  czujnika

ruchu
ON / OFF

Czułość Ustaw żądany poziom

Wykrywanie ciała ON / OFF

Wykrywanie dźwięku ON / OFF

Poziom czułości
Ustawianie  czułości

wykrywania tonów

Wykryj płacz dziecka ON / OFF

Harmonogram Tworzenie harmonogramu

Ustawienie karty SD

Całkowita pojemność
Całkowita  powierzchnia

magazynowa

Użyto Zajęta pamięć

Pozostałe miejsce Wolna przestrzeń

Przełącznik  nagrywania  na

karcie SD
ON / OFF
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Tryb nagrywania
Nagrywanie ciągłe

Nagrywanie zdarzenia (alarm)

Harmonogram Tworzenie harmonogramu

Formatuj kartę SD
Formatowanie  nieodwracalnie

usuwa wszystkie zapisane pliki.

Purchase VAS

Offline Notification Powiadomienie w trybie offline ON/OFF

FAQ & Feedback Wyślij pomoc i informacje zwrotne

Udostępnione urządzenia Udostępnianie kamery innym użytkownikom aplikacji

Sprawdź aktualizację
Aktualizacja  oprogramowania  sprzętowego.  Możliwość

ustawienia automatycznego aktualizowania.

Usuń urządzenie Usuń kamerę z aplikacji

7. Ustaw inteligentne akcje

7.1 Tap-to-Run

W scenariuszach można ustawić sekwencje jednego lub więcej urządzeń, które są wykonywane po

aktywacji sceny.

7.1.1 Dodawanie nowego scenariusza

1. Otwórz zakładkę Inteligentny.

2. Kliknij na zakładkę Tap-to-Run w górnej części ekranu.

3. Kliknij przycisk Dodaj lub ikonę plusa w prawym górnym rogu.
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4. Kliknij Launch Tap-to-Run.

5. Wybierz żądane działanie.

• Run the device:

• Opóźnienie:

Ustawienie czasu po jakim czujnik zostanie wyzwolony.

• Select Smart:

7.2 Automatyzacja

Ustaw automatyczne działania urządzenia indywidualnie dostosowane do Twoich potrzeb. Są one

powiązane  z  określonymi  warunkami  za  pośrednictwem  innych  urządzeń  podłączonych  do

aplikacji.  Tworzenie  automatyzacji  wymaga  albo  urządzeń  sensorycznych  (np.  aparatu

fotograficznego)  i  wyjściowych,  albo  informacji  z  Internetu  o  warunkach  środowiskowych  w

Twoim mieście. Możliwa jest również prosta kontrola czasu.

7.2.1 Dodawanie nowej automatyzacji

1. Otwórz zakładkę Inteligentny.
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2. Kliknij zakładkę Automatyzacja na górze.

3. Naciśnij przycisk Dodaj lub ikonę plusa w prawym górnym rogu.

4. Przejdź do zakładki When the weather changes.

5. Następnie poczekaj aż Twój adres zostanie zlokalizowany. Kliknij Zapisz.

6. Do wyboru są następujące opcje:

• Temperatura:  
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Ustaw wymaganą temperaturę. Następnie dotknij opcji Dalej. Wybierz jakie działanie

ma być wykonane, np. Send notification → zaznacz opcję → kliknij Dalej → Zapisz →

Yes.

• Wilgotność:  

Ustaw warunki wilgotności. Następnie dotknij opcji Dalej. Wybierz jakie działanie ma

być wykonane, np. Send notification → zaznacz opcję → kliknij Dalej → Zapisz → Yes.

• Prognoza:  

Ustaw warunki pogodowe. Następnie dotknij opcji Dalej.  Wybierz jakie działanie ma

być wykonane, np. Send notification → zaznacz opcję → kliknij Dalej → Zapisz → Yes.

• Wschód/zachód słońca:  

Wybierz odpowiednią opcję. Następnie dotknij opcji Dalej. Wybierz  kiedy ma zostać

wysłane powiadomienie, np. 5 minutes before sunrise → Zapisz. Wybierz jakie działanie

ma być wykonane, np. Send notification → zaznacz opcję → kliknij Dalej → Zapisz →

Yes.

• Pręd. Wiatru:  

Wybierz prędkość wiatru. Następnie dotknij opcji Dalej. Wybierz jakie działanie ma być

wykonane, np. Send notification → zaznacz opcję → kliknij Dalej → Zapisz → Yes.

7. W razie potrzeby powtórz kroki 6-8, aż zostaną spełnione wszystkie wymagane warunki

automatyzacji. 

8. W  zakładce  Automatyzacja,  na  liście  ustawionych  scenariuszy  kliknij  przy  danym

scenariuszu po prawej stornie trzy kropki. Następnie możesz dodać za pomocą plusa kolejny

warunek: Condition → When the weather chages → np. wilgotność → wybierz opcję →

Dalej → Zapisz.
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9. Możesz również ustawić tutaj harmonogram. Automatyzacja → Harmonogram → wybierz

czas → na górze Powtórz → wybierz dni → Kliknij strzałkę w lewo → Dalej → wybierz

akcję → Zapisz.

7.2.2 Włączanie/wyłączanie automatyki

1. Otwórz zakładkę Inteligentny.

2. Kliknij zakładkę Automatyzacja na górze. 

3. Na  liście  automatyzacji,  dotknij  przełącznika  automatyzacji,  którą  chcesz  włączyć  lub

wyłączyć.

7.3 Edycja sceny lub automatyzacji

Jeśli  chcesz  zmienić  już  ustawioną  scenę  lub  automatyzację  (np.  usunąć  lub  dodać  warunki

wstępne), postępuj w następujący sposób:

1. Otwórz zakładkę Inteligentny.

2. Kliknij na odpowiednią zakładkę (Tap-to-Run / Automatyzacja) u góry. 
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3. Na liście kliknij ikonę ustawień (w ramce u góry po prawej stronie) obok żądanej sceny /

automatyki.

4. Wprowadzić żądane zmiany. 

5. Dotknij przycisku Zapisz w prawym górnym rogu.

7.4 Usuń scenę lub automatyzację

1. Otwórz zakładkę Inteligentny.

2. Kliknij na odpowiednią zakładkę ( Tap-to-Run / Automatyka).

3. Na liście kliknij scenę / automatykę, którą chcesz usunąć. 

4. Kliknij Edytuj.

5. Kliknij na opcję na samym dole Usuń Smart. 

6. Potwierdź operację. Scena / automatyka jest usuwana.

8. Usuwanie kamery z aplikacji

1. Na liście urządzeń (karta Mój dom) wybierz podłączone kamery.

2. Kliknij ustawienia urządzenia w prawym górnym rogu.

3. Przewiń do końca i naciśnij opcję Usuń urządzenie. 

4. Potwierdź operację. Kamera zostanie usunięta z aplikacji.
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9. Usuwanie konta aplikacji

1. Otwórz zakładkę Ja.

2. Naciśnij strzałkę obok swojego adresu e-mail w prawym górnym rogu.

3. Naciśnij element menu Konto i bezpieczeństwo. 

4. Naciśnij punkt menu Dezaktywuj konto.

5. Potwierdź operację. 

6. Przeczytaj uważnie ekran informacyjny. Następnie naciśnij OK.

7. Twoje konto zostanie natychmiast usunięte.

Łączenie z Amazon Show

WSKAZÓWKA

Do strumieniowego przesyłania obrazu i dźwięku poza aplikacją ELESION potrzebna

jest Alexa Echo Show i konto Amazon.

WSKAZÓWKA

Jeśli w związku z innym urządzeniem ELESION aktywowałeś już ELESION jako Skill w

aplikacji  Amazon  Alexa,  poniższe  czynności  z  reguły  nie  muszą  być  wykonywane.

Urządzenie zostanie automatycznie rozpoznane, gdy tylko zostanie połączone z aplikacją ELESION.

Można nim natychmiast sterować za pomocą poleceń głosowych. Jeśli tak nie jest, należy najpierw

dezaktywować ELESION Skill  w aplikacji  Amazon Alexa,  a  następnie  aktywować go ponownie

(patrz kroki 7-14 poniżej).

1. Zainstaluj aplikację Amazon Alexa firmy Amazon. 

2. Otwórz aplikację Amazon Alexa. 

3. Zaloguj się na swoje konto Amazon. 

4. Przejdź do menu i naciśnij pozycję menu Umiejętności i gry. 
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5. W pasku wyszukiwania wpisz ELESION. Następnie kliknij ikonę szkła powiększającego.

6. Na liście wyników wyszukiwania kliknij ELESION. 

7. Naciśnij AKTYWUJ. 

8. Ustaw swój kraj w przedniej części pierwszego pola wprowadzania danych.

WSKAZÓWKA

Lista  krajów  jest  posortowana  według  numerów  kierunkowych,  a  nie  alfabetycznie.

Kraje są wymienione pod ich angielskimi nazwami (np. Germany +49).

9. Obok kodu kraju wpisz adres e-mail lub numer telefonu komórkowego, którego użyłeś do

rejestracji w ELESION. 

10. W drugim polu wpisz hasło do swojego konta ELESION. 

11. Naciśnij na Połącz natychmiast.

12. Na  górze  pojawi  się  ikona  ELESION  oraz  Twój  adres  e-mail  lub  numer  telefonu

komórkowego.  Dotknij  przycisku  Autoryzuj  na  dole.  Twoje  konto  ELESION  zostanie

połączone z aplikacją Amazon Alexa. Może to potrwać kilka chwil.

13. Poczekaj, aż zostanie wyświetlony komunikat o powodzeniu ELESION was successfully

linked. Następnie dotknij Done w lewym górnym rogu. Zostaniesz przeniesiony do zakładki

ELESION w aplikacji.

14. Naciśnij na WYKRYJ URZĄDZENIA.

Polecenia głosowe

Po połączeniu z urządzeniem Alxa Echo Show można sterować kamerą za pomocą następujących

poleceń głosowych. Symbol XXX oznacza nazwę kamery,  która została  przypisana w aplikacji

ELESION.

Pokaż obraz na żywo
Alexa, pokaż XXX. 

OK, Google, pokaż XXX.

Ukryj obraz na żywo
Alexa, ukryj XXX. 

OK, Google, ukryj XXX.

Ochrona danych

Przed przekazaniem urządzenia osobom trzecim, wysłaniem go do naprawy lub zwrotem, należy

zwrócić uwagę na następujące kwestie:

• Usuń urządzenie z aplikacji.

• Przywróć ustawienia fabryczne urządzenia.
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• Wyjmij kartę pamięci.

Wyjaśnienie, dlaczego niektóre dane osobowe są wymagane do rejestracji lub niektóre zezwolenia

na użytkowanie, znajduje się w aplikacji.

Dane techniczne

Zasilanie 5 V DC, 1 A

Klasa ochrony III Ochrona przez bardzo niskie napięcie

Zasilacz

Wejście 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,15 A

Wyjście 5 V DC, 1 A

Klasa ochrony II Ochrona przez podwójną lub wzmocnioną izolację

WLAN

Standard 802.11 b/g/n (2,4 GHz)

Częstotliwość radiowa 2.400-2.483,5 MHz

Moc nadawcza 18 dBm

Rozdzielczość 1920 x 1080 Pikseli

Kompresja wideo H.264

Widzenie nocne do 10 m

Kąt widzenia 100°

Karta pamięci microSD do 128 GB

Podstawa Ø 59 mm

Wymiary głowicy kamery (Ø x D) 60 x 31 mm

Wysokość całkowita maks. 82 mm

Waga 79 g

34


