INSTRUKCJA OBSŁUGI
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Instrukcja obsługi i pierwsze uruchomienie.
UWAGA! Aby wstępnie skonfigurować kamerę Xblitz READY należy dysponować telefonem lub tabletem z systemem Android lub iOS oraz
znajdować się w zasięgu sieci WiFi 2.4GHz, do której posiadamy dostęp (klucz zabezpieczający lub hasło jeśli sieć jest zabezpieczona).

1. Podłącz urządzenie
Podłącz przewód zasilający do kamery
2. Ściągnij i zainstaluj oprogramowanie (Android lub iOS)
Aby ściągnąć oprogramowanie odwiedź witrynę: http://xblitz.pl/ready/ lub zeskanuj kod QR znajdujący się na opakowaniu kamery (wybierz
kod QR dla systemu Android lub iOS)
3. Dodaj kamerę
W głównym oknie aplikacji wybierz „add device” (dodaj urządzenie).
Wybierz opcję „Wireless Configuration WiFi” (bezprzewodowa konfiguracji WiFi). Spośród typów urządzeń widocznych na następnym ekranie
wybierz „Camera”. Umieść smartfona lub tablet z zainstalowaną aplikacją mobilną w bliskiej odległości od kamery, po czym wybierz przycisk
„Next” widoczny na kolejnym ekranie kreatora. Na kolejnym ekranie w polu „WiFi Password” (hasło WiFi) wprowadź hasło do Twojej sieci WiFi,
po czym wybierz przycisk „Start Configuration” (smartfon wyda z siebie dźwięk wybierania numeru i podejmie próbę połączenia z kamerą). Po
chwili kamera wyda komunikat dźwiękowy „Connection start” (rozpoczynanie połączenia), a po udanym połączeniu komunikat „Connection
successful” (połączenie udane). Po nawiązaniu połączenia kamera pojawi się na liście urządzeń (Devices).
Kamerę można także dodać ręcznie, po wybraniu „Add device” wpisz dane kamery:
W polu „Name” (nazwa) wprowadź nazwę kamery (lub pozostaw domyślną nazwę: WiFi Camera).
W polu „Device Type” (typ urządzenia) domyślnie ustawiona jest opcja: Camera (po wejściu w menu tej pozycji można zmienić typ urządzenia
na jeden z pozostałych typów dostępnych na liście).
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W polu „DID” (Device ID – identyfikator urządzenia) wprowadź ciąg znaków znajdujący na naklejce na tylnej ściance kamery.
W polu „User” (nazwa użytkownika) wprowadź swoją nazwę użytkownika lub pozostaw domyślną opcję: admin.
W polu PWD (password – hasło) wprowadź swoje hasło (domyślnie hasło jest puste).
4. Korzystanie z kamery
Aby zacząć sterować kamerą z poziomu aplikacji mobilnej wybierz opcję „Wireless Configuration WiFi” (bezprzewodowa konfiguracji WiFi).
Spośród typów urządzeń widocznych na następnym ekranie wybierz „Camera”. Umieść smartfona lub tablet z zainstalowaną aplikacją mobilną
w bliskiej odległości od kamery, po czym wybierz przycisk „Next” widoczny na kolejnym ekranie kreatora. Na kolejnym ekranie w polu „WiFi
Password” (hasło WiFi) wprowadź hasło do Twojej sieci WiFi, po czym wybierz przycisk „Start Configuration” (smartfon wyda z siebie dźwięk
wybierania numeru i podejmie próbę połączenia z kamerą). Po chwili kamera wyda komunikat dźwiękowy „Connection start” (rozpoczynanie
połączenia), a po udanym połączeniu komunikat „Connection successful” (połączenie udane). Po nawiązaniu połączenia kamera pojawi się na
liście urządzeń (Devices).
Po prawej stronie wiersza z nazwą kamery znajduje się ikonka symbolizująca ustawienia kamery. Po jej wciśnięciu uzyskujemy dostęp do menu
ustawień kamery (WiFiCAM Setting):


Devices information (informacje o urządzeniach)



WiFi Setting (ustawienia WiFi)



User Setting (ustawienia użytkownika)



Time Setting (ustawienia czasu)



Alarm Setting (ustawienia alarmów)



FTP Setting (ustawienia serwera FTP)



Mail Setting (ustawienia email)



SD Setting (ustawienia karty SD)



ONVIF Setting



DDNS Setting



Alias Setting



Voice Language Setting (ustawienia języka komunikatów głosowych: angielski, chiński, brak)
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LED Setting (włączenie lub wyłączenie wskaźnika LED)

UWAGA: po pomyślnym połączeniu kamery zmień domyślą nazwę użytkownika oraz hasło!

Aby

uzyskać

podgląd

z

kamery

na

ekranie

z listy urządzeń, dzięki czemu przeniesiesz się do okna podglądu:

Górny rząd ikonek:


Odbicie lustrzane w poziomie
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smartfona

lub

tabletu,

wybierz

dodaną

wcześniej

kamerę



Odbicie lustrzane w pionie



Automatyczne obracanie kamery w poziomie



Automatycznie obracanie kamery w pionie

Dolny rząd ikonek:


Włączanie/wyłączanie dźwięku



Wykonanie zdjęcia



Wykonanie nagrania video (minimum 10 sekund)



Wybór jakości nagrania video



Ustawienia predefiniowane



Jasność



Kontrast



Przywracanie domyślnych ustawień video



Włączanie/wyłączanie podczerwieni
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KARTA GWARANCYJNA / REKLAMACJE
Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja ta nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, bądź w
skutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem). Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych w
skutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie. Gwarancja nie obejmuje także materiałów eksploatacyjnych takich jak baterie,
akumulatory.
Reklamacje należy zgłaszać pisemnie, mailowo na adres info@kgktrade.pl
Dane kontaktowe oraz adres serwisu: Xblitz, KGK TRADE, Os. Urocze 4, 31-952 Kraków
tel. 530-183-248
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Dane sprzedawcy / dystrybutora:

Data sprzedaży:

Usterki / Naprawy

Usterki / Naprawy

Usterki / Naprawy

Usterki / Naprawy

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego
symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza pozbyć się takiego produktu, jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu elektronicznego i eketrycznego do punktu
zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m. in. pzez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące
działalność w zakresie odbierania odpadów. Powyższe obowiązki wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektronicznego i
elektrycznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyclingu zużytego sprzętu. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w
przypadku, gdy w zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebiezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

Importer: KGK TRADE sp. z o.o. sp.k.
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