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1.Įrenginio Struktūra

Priekis

Galas Galinė plokštelė



1.
2.1 PIR(Pyroelectric Infrared Sensor): Judesio daviklis.

2.2 IR daviklis. Įsijungs automatiškai tamsoje.

2.3 Mikrofonas

2.4 Skambučio mygtukas

2.5 Kamera

2.6 Indikatorius:

(1) Sistema laukia WIFI kai indikatorius lėtai mirksi mėlyna spalva. 

(2) Sistema veikia. Paspaudus skambutį 5 sekundes indikatorius mirksi mėlynai.

(3) Sistemai nepavyko prisisjungti prie WIFI. Indikatorius mirksi raudonai 5 sekundes.

2.7 Garsiakalbis

2.8 Varžtas nuo išardymo. 

2.9 Reset: Mygtukas skirtas atstatyti gamykliniams nustaymams.

2.10 Baterija

2.11Įtampos jungtis.

2.12USB: Jungtis įrenginiui krauti. 

2.13Įtampos laido jungtis.

2.14 Fiksatorius.

2.15 Galinės plokštelės fiksatorius.
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3. Montavimas

1 : Nuimkite galinę plokštelę.

2:

(1) Pritvirtinkite galinę plokštelę prie sienos.

(2) Prijunkite maitinimo laidą.



3: Įdėkite bateriją

(3) Nuimkite baterijos dangtelį, įdėkite atminties kortelę.

(nebūtina). Įdėkite bateriją.

(4) Paspauskite Reset mygtuką ir palaukite 5 sekundes

kol indikatorius pradės lėtai mirksėti.

(5) Pritvirtinkite baterijos dangtelį ir prisukite varžtą.

4.Prietaiso prijungimas.
(1) Atsisiūskite „Anyhome“ programėlę. Sutikite su visais programėlės reikalavimais.

Atidarykite programėlę ir paspauskite „ + “ viduryje.

Įsitikinkite, kad esate prisijungę prie WIFI. Paspauskite „Install the smart device“
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Jeigu prietaisas pasakė: Device is now ready to begin pairing - paspauskite „Yes“
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(4) Jeigu ne išgirdote balso paspauskite skambučio mygtuką prietaiso priekyje.

Paspauskite ir palaikykite reset mygtuka 3 sekundes kol indikatorius užsidegs

mėlyna spalva. 

(5) WiFi tinklo pavadinimą įrenginys aptiks automatiškai jums tik reikės suvesti slaptažodį.

Suvedus slaptažodį paspauskite „NEXT“ ir pagarsinkite telefono garsą(turėtų girdėtis čirškėjimas)

Dėmesio:  neišjunkite telefono garso, nes garsas rereikalingas telefono pririšimui prie įrenginio. 

*  Jei nepavyksta prijungti įrenginio prie WiFi susisiekite su savo interneto tiekėju, nes jūsų maršrutizatorius
veikia 5ghz rėžimu kurio irenginys nepalaiko.

Pavadinimas

Slaptažodis



(6) Padėkite telefoną ~30cm atstumu nuo įrenginio.

(7) Prietaisui prisijungus suveskite prietaiso pavadinimą, slaptažodį ir pasirinkite regioną.

Pavadinimas

Slaptažodis

Pakartokite slaptažodį

Pasirinkite „Non-Chinese mainland“
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(8) Įrenginys prijungtas ir paruoštas naudoti.

5.Nustatymai

Silence:

Push mode: telefono skambučio nustatymas.

paspaudus skambutį telefonas gaus žinutę tačiau neskambės.

Notification: paspaudus skambutį telefonas gaus žinutę su garsu.

Call in: paspaudus skambutį programa jum paskambins. 

Nustatymai



QR code:

QR kodas skirtas vartotojų pridėjimui. 

Delete the camera:

Ištrinti kamerą iš telefono.

PIR function (Pyroelectric Infrared Sensor)

PIR detection - judėsio daviklio nustatymai.

Disabled: Išjungtas

Low: Prietaisas nufotografuos ir atsiųs pranešimą jei kamera 7 sekundes užfiksuos judesį.

Middle: Prietaisas nufotografuos ir atsiųs pranešimą jei kamera 5 sekundes užfiksuos judesį.

High: Prietaisas pradės filmuoti ir atsiųs pranešimą jei užfiksuos betkokį judesį.

Dėmesio: jei gyvenate aktyvioje aplinkoje išjunkite arba nustatykite judėsio daviklį į „low“

jei norite prailginti baterijos veikimo  laiką.

6. Atminties valdymas
Įrenginyje yra 2 būdai kaip saugoti nuotraukas/vaizdo įrašus. SD kortelė arba „debesyje“.
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Skambutis turi „debesies“ saugojimo funkciją. Jūsų vaizdo įrašai nemokamai saugomi

mūsų serveryje 7 dienas. Savo vaizdo įrašus/nuotraukas galite peržiūrėti programėlėje.

SD kortelė:

Prietaisas palaiko iki 32GB MicroSD

7. Specifikacijos
Rezoliucija : 1280x720

Lęšis : 166-laipsnių

IR naktinis matymas : 6 davikliai

WIFI Palaiko 802.11b/g/n

Garsas Palaiko pokalbį
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Atm. tipas :: Micro SD

Talpa : 8GB/16GB/32GB

Baterija : 2x18650

Pranešimai : 2S

Pabudimo laikas :: 600ms



8.D.U.K
K: Įrenginys neprisijungia prie interneto ar telefono.

A: 1. Įsitikinkite ar jūsų WIFI ryšys yra 2.4ghz

2.  Kai jungiate telefoną prie skambučio įsitikinkite ar indikatorius lėtai mirksi mėlyna spalva.

3.  Įsitikinkite ar teisingas slaptažodis.

K: Telefonas negauna pranešimų.

A: Įsitikinkite ar programėlė turi visus reikalingus leidimus telefone.
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