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A - ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
Ważne: Kamera korzysta z częstych aktualizacji, a 
lista funkcji oferowanych przez kamerę i jej aplikację 
będzie rozwijana. Zachęcamy do aktualizowania 
aplikacji i sprawdzania aktualizacji niniejszej 
instrukcji, aby móc korzystać ze wszystkich funkcji.

1 - ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z 
EKSPLOATACJĄ

•	 Kamery	 nie	 należy	 instalować	 w	 miejscu,	 w	
którym	 filtr	 obiektywu	 byłby	 narażony	 na	
zarysowania	i	zabrudzenia.

•	 Nie	zezwalać	dzieciom	ma	obsługę	produktu.
•	 Podczas	wiercenia	należy	zwrócić	uwagę,	aby	

nie	uszkodzić	przewodów	elektrycznych	lub	rur	
znajdujących	się	w	ścianie.

•	 Nie	 wystawiać	 obiektywu	 na	 bezpośrednie	
działanie	 promieni	 słonecznych	 ani	 odbitego	
źródła	światła.

•	 Nie	montować	w	pobliżu	kwaśnych	chemikaliów,	
amoniaku	lub	źródła	emisji	toksycznych	gazów.

•	 W	 kamerze	 zastosowano	 silniki	 o	 wysokiej	
precyzji,	 nie	 należy	 przemieszczać	 ręcznie	
poziomego	silnika	kamery.

•	 Instalacja	 i	 eksploatacja	 kamery	 muszą	 być	
zgodne	z	lokalnymi	przepisami.

2 - KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

•	 Odłączyć	 zasilanie	 przed	 jakąkolwiek	
konserwacją.

•	 Do	czyszczenia	produktu	nie	używać	substancji	
ściernych	lub	żrących.

•	 Używać	miękkiej	lekko	wilgotnej	ścierki.
•	 Nie	 rozpylać	 na	 produkt	 aerozoli,	 ponieważ	

mogą	uszkodzić	wnętrze	produktu.

3 - RECYKLING

To	logo	oznacza,	że	zużytych	urządzeń	
nie	należy	wyrzucać	razem	z	odpadami	
gospodarczymi.
Substancje	niebezpieczne,	które	mogą	
one	 zawierać	 mogą	 być	 szkodliwe	
dla	 zdrowia	 i	 środowiska.	 Urządzenia	
należy	 zwrócić	 do	 dystrybutora	 lub	

wykorzystać	 system	 zbiórki	 dostępny	 na	 terenie	
gminy	
Zabrania	 się	 wyrzucania	 zużytych	 baterii	 razem	 z	
odpadami	 gospodarczymi.	 Baterie/akumulatory	
zawierające	 szkodliwe	 substancje	 oznaczono	
symbolami	przedstawionymi	obok,	które	oznaczają,	
że	 nie	 można	 ich	 wyrzucać	 razem	 z	 odpadami	
gospodarczymi.	 Nazwy	 metali	 ciężkich	 oznaczono	
następująco:	 Cd	 =	 kadm,	 Hg	 =	 rtęć,	 Pb	 =	 ołów.	
Zużyte	 baterie/akumulatory	 można	 przekazać	 do	
gminnego	 zakładu	 zbiórki	 odpadów	 (sortownie	
odpadów	nadających	się	do	recyklingu),	który	jest	
zobowiązany	do	ich	odbioru.	Nie	należy	pozostawiać	
baterii/baterii	guzikowych/akumulatorów	w	zasięgu	
dzieci,	 należy	 je	 przechowywać	 w	 miejscach	 dla	
nich	niedostępnych.	Istnieje	ryzyko	połknięcia	przez	
dzieci	 lub	 zwierzęta	 domowe.	 Niebezpieczeństwo	
śmierci!	Jeżeli	mimo	wszystko	tak	się	stanie,	należy	
natychmiast	skontaktować	się	z	lekarzem	lub	udać	
się	do	 szpitala.	Nie	należy	 zwierać	 styków	baterii,	
nie	wyrzucać	ich	do	ognia	i	nie	należy	ich	ładować.	
Istnieje	ryzyko	wybuchu!

Pour en savoir plus : 
www.quefairedemesdechets.fr
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B - OPIS PRODUKTU
1 - ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 

2 - KAMERA

1 Górne	oświetlenie	LED
2 Czujnik	podczerwieni
3 Czujnik	jasności
4 Obiektyw	kamery
5 Oświetlenie	podczerwone
6 Mikrofon
7 Śruby	do	mocowania	podstawy	ściennej
8 Otwór	na	kabel	zasilania

9 Śruba	 odblokowująca	 kamerę	 z	 jej	 podstawy	
ściennej

10 Uwaga:	nie	odkręcać	tych	śrub
11 Głośnik
12 Dolne	oświetlenie	LED

13 Zaczep	 do	 przechylania	 kamery	 i	 uzyskiwania	
dostępu	do	gniazda	karty	pamięci

14 Gniazdo	karty	pamięci	i	przycisk	resetowania
15 Przycisk	reset	(inicjalizacja)
16 Gniazdo	karty	microSD
17 Gniazdo	USB	nie	jest	używane	w	tym	modelu

1 Kamera
2 Śruba	do	mocowania	podstawy	do	ściany
3 Kołki	do	mocowania	podstawy	do	ściany
4 Klucz	bezpieczeństwa	do	przykręcenia	kamery	do	podstawy

1 x 1 2 x 4 3 x 4 4 x 1

Reset

1

17

16

12

10

9

9

2
7

3

4 5

8

11

13

13

15

14

6
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C - INSTALACJA
1 - INSTALACJA KAMERY

Kamera	przeznaczona	 jest	do	montażu	na	ścianie	
na	wysokości	minimum	1,60	m

160cm

Kamerę	 można	 zamontować	 w	 miejscu	 istniejącej	
lampy.	 Wymaga	 podłączenia	 do	 przewodu	 fazy	
(P),	 zera	 (N)	 i	 uziemienia	 (żółto-zielony	 przewód	
bezpieczeństwa).

Odkręcić	 śrubę	 pod	 kamerą	 za	 pomocą	
dostarczonego	klucza,	aby	zdjąć	kamerę	z	podstawy	
ściennej.

Listwa	 zacisków	 przyłączeniowych	 jest	 odkręcana	
w	 celu	 uwolnienia	 kamery,	 odkręcić	 2	 śruby,	 aby	
oddzielić	 podstawę	dla	większej	wygody	podczas	
montażu.

Umocować	 podstawę	 kamery	 za	 pomocą	
wkrętów	 i	kołków	odpowiednich	do	rodzaju	ściany	
(dostarczone	wkręty	i	kołki	są	odpowiednie	do	ścian	
wykonanych	z	litego	materiału).

Dla	 wygody	 dostarczono	 szablon	 do	 wiercenia.	
Jeżeli	 powierzchnia	 ściany	 jest	 nierówna,	 należy	
umieścić	dostarczoną	podkładkę	piankową	między	
ścianą	a	podstawą	ścienną.

2 - PODŁĄCZENIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

UWAGA: z oczywistych względów bezpieczeństwa 
podczas montażu należy odłączyć zasilanie 
(wyłącznik zabezpieczający w pozycji OFF).

Przełożyć	kabel	zasilający	przez	podstawę	kamery,	
a	następnie	podłączyć	w	następujący	sposób:

L

N
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Następnie	 podłączyć	 i	 przykręcić	 złącze	 kamery	
z	 powrotem	 do	 podstawy,	 a	 następnie	 ponownie	
przymocować	 kamerę	 do	 podstawy	 za	 pomocą	
dostarczonego	klucza

3 - OPCJA: WKŁADANIE KARTY MICROSD

Do	 nagrywania	 kamera	 wymaga	 niedostarczonej	
karty	microSD	o	pojemności	do	128	GB.	

Przechylić	 ruchomą	 część	 kamery	 do	 góry,	 aby	
uzyskać	dostęp	do	gniazda.

Zablokować	 ruch	 kamery	 za	 pomocą	 rowka,	 a	
następnie	 odkręcić	 2	 śruby	 umożliwiające	 dostęp	
do	gniazda

Reset

Włożyć	 kartę	 microSD	 do	 gniazda,	 a	 następnie	
ponownie	przykręć.

4 - URUCHOMIENIE KAMERY

Pobrać	aplikację	 At Home Security	w	Appstore	
lub	Google	 Play	 i	 uruchomić	 aplikację	 na	 swoim	
smartfonie.

Kliknąć	Zaloguj się na konto	potem	Rejestracja,	aby	
założyć	darmowe	konto.

   Uwaga:	w	trakcie	procedury	aplikacja	poprosi	o	
autoryzację	geolokalizacji.			

			Ta	prośba	nie	ma	absolutnie	żadnego	związku			
			z	pozycją	geografi	czną	lub	GPS:	
	 autoryzacja	 służy	 aplikacji	 tylko	 do	 odczytu		

nazwy	 sieci	Wi-Fi,	 która	 zostanie	 przesyłana	 do	
kamery.	Należy	wyrazić	zgodę,	aby	kontynuować	
uruchomienie	kamery.

PL

C - INSTALACJA
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Wprowadzić	 poprawny	 adres	 e-mail	 i	 hasło.	 Na	
adres	 e-mail	 zostanie	 wysłany	 kod,	 który	 należy	
wpisać	w	aplikacji,	aby	zakończyć	tworzenie	konta.	
Kod	 jest	 ważny	 przez	 30	 minut,	 należy	 sprawdzić	
folder	 spamu,	 jeżeli	użytkownik	nie	otrzyma	 jej	od	
razu	lub	ponownie	uruchomić	procedurę.

Następnie	 kliknąć	 przycisk	+,	 aby	 dodać	 kamerę	
do	 swojego	 konta.	 Należy	 zeskanować	 kod	QR	 z	
boku	kamery.

C - INSTALACJA
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C - INSTALACJA

Na	 tym	 etapie	 kamera	 powinna	 być	 włączona.	
Wyłączyć,	 a	 następnie	 włączyć	 zasilanie	 w	 razie	
potrzeby.	 Kamera	 nie	 jest	 skonfigurowana,	
dlatego	 należy	 następnie	 kliknąć	 Reset przebiegł 
pomyślnie,	 aby	 kontynuować.	 Kamera	 uruchomi	
się,	a	następnie	odtworzy	melodię	 (dwie	 serie	po	
pięć	nut),	wskazując,	że	jest	gotowa	do	następnego	
kroku.

Wprowadzić	SSID	(nazwę)	sieci	WiFi,	z	którą	kamera	
będzie	musiała	się	połączyć,	a	następnie	 jej	klucz	
(hasło).	Kliknąć	Dalej,	aby	kontynuować.

WAŻNE: To urządzenie jest kompatybilne z siecią 
WiFi 2,4 GHz - WPA/WPA2. Urządzenie nie 
obsługuje Wi-Fi 5 GHz i szyfrowania WEP. Należy 
sprawdzić te parametry Wi-Fi swojego urządzenia 
lub skontaktować się z dostawcą usług internetowych 
w przypadku problemów z połączeniem.

Smartfon	emituje	melodię,	którą	należy	odtworzyć	
przy	kamerze.	Kamera	wyemituje	sygnał	dźwiękowy,	
gdy	tylko	zrozumie	przesłaną	wiadomość.	Następnie	
kliknąć	Kontynuuj.

Kamera	 łączy	 się	 z	 siecią	 Wi-Fi,	 a	 następnie	 z	
Internetem.	Gdy	 tylko	 aplikacja	wykryje	 obecność	
kamery	 w	 Internecie,	 użytkownik	 zostanie	
poproszony	o	podanie	nazwy	kamery,	aby	ułatwić	
jej	rozpoznanie.	Podłączanie	zostało	zakończone.
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C - INSTALACJA

Przy	 pierwszym	 połączeniu	 z	 kamerą,	 użytkownik	
zostanie	 poproszony	 o	 zmianę	 hasła	 w	 celu	
zwiększenia	 bezpieczeństwa	 oraz	 o	 aktualizację	
kamery,	jeżeli	jej	oprogramowanie	układowe	nie	jest	
aktualne.	 Należy	 zaakceptować	 propozycje,	 jeżeli	
jest	to	konieczne.
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Główny	ekran	umożliwia	dostęp	do	różnych	funkcji	
kamery:

1

2

4

5

6

7

3

1 Dodawanie	nowej	kamery
2 Dostęp	do	konfiguracji	kamery
3 Spersonalizowana	nazwa	kamery

4 Miniatura,	 kliknięcie	 w	 tym	 miejscu	 uruchamia	
wyświetlanie	obrazu	na	żywo

5 Lista	kamer	powiązanych	z	kontem

6 Lista	 powiadomień	 i	 zdarzeń,	 wykrycia	 ruchu	 lub	
sylwetki

7

Ustawienia	 konta.	 Wśród	 dostępnych	 ustawień	
znajduje	 się	 tutaj	 funkcja	 aktywacji	 trybu	
„nie	 przeszkadzać”,	 który	 wyłącza	 wszystkie	
powiadomienia	w	aplikacji	(bez	zmiany	konfiguracji	
kamery).

1 - KONFIGURACJA

Kliknąć	 ...,	 aby	 uzyskać	 dostęp	 do	 konfiguracji	
kamery:

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Zmiana	nazwy	kamery

2
UID	i	wersja	oprogramowania	kamery.	Aktualizacja	
oprogramowania	 sprzętowego	 kamery,	 jeżeli	
dostępna	jest	nowa	wersja.

3 Aktywacja/dezaktywacja	wideo,	 zarządzanie	kartą	
microSD,	restart	kamery

4
Udostępnianie	 urządzenia:	 umożliwia	 przyznanie	
dostępu	do	kamery	innemu	kontu	utworzonemu	w	
aplikacji	At	Home	Security

5 Aktywacja/dezaktywacja	 powiadomienia	 po	
wykryciu	ruchu	lub	sylwetki

6
Aktywacja/dezaktywacja	 wykrywania ruchu lub 
sylwetki,	 regulacja	 czułości	 i	 podejmowanych	
działań	(syrena,	włączenie	światła	itp.)

7
Ustawienia	 nagrań	 wideo	 w	 przypadku	 montażu	
karty	 microSD:	 czas	 trwania	 nagrania	 po	 ruchu,	
programowanie	przedziałów	czasowych	itp.

8
Zmiana	 hasła,	 zmiana	 nazwy,	 którą	 wykryje	
Alexa	 lub	 Google	 Home,	 ustawienia	 natężenia	
oświetlenia	i	programowania	czasu	itp.

 

PL

D - KONFIGURACJA
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D - KONFIGURACJA
2 - USTAWIENIE WYKRYWANIA RUCHU

Aby	 uzyskać	 dostęp	 do	 ustawień	 związanych	 z	
wykrywaniem	 ruchu,	 należy	 przejść	 do	 strony	
konfiguracji,	jak	wskazano	powyżej.

1

2

3

4

5

1 Włączanie/wyłączanie	wykrywania	ruchu

2

Czułość	wykrywania	ruchu	Jeżeli	czułość	jest	mała,	
tylko	 intensywny	 ruch	 w	 polu	 widzenia	 kamery	
spowoduje	 włączenie	 alarmu.	 Jeżeli	 czułość	 jest	
duża,	każdy	ruch,	nawet	niewielki,	wywoła	alarm.
  Niska	czułość                  Wysoka	czułość

  
        

3 Aktywacja/dezaktywacja	 migającego	 światła	
lampy	w	przypadku	wykrycia	ruchu

4 Aktywacja/dezaktywacja	 syreny	 w	 przypadku	
wykrycia	ruchu

5 Ustawienia	 zakresów	 aktywacji	 automatycznych	
wykrywania	ruchu	(domyślnie,	włączone	przez	24/7)

Ważne:
•	 Jeżeli	 użytkownik	 chce	 również	 aktywować	
powiadomienia	na	swoim	smartfonie,	musi	przejść	
do	menu	Ustawienia Push,	aby	je	aktywować.

•	 Ręczne	 sterowanie	 syreną	 i	 oświetleniem	 jest	
również	dostępne	z	podglądu	na	żywo,	patrz	sekcja	
PODGLĄD	NA	ŻYWO	poniżej.

3 - USTAWIENIE WYKRYWANIA SYLWETKI I 
ŚLEDZENIA

Kamerę	wyposażono	w	funkcję	wykrywania	sylwetki,	
dzięki	 czemu	 może	 bezbłędnie	 odfiltrować	 każdy	
ruch	 roślinności	 lub	 zwierząt	 i	 ostrzegać	 tylko	 w	
razie	potrzeby.

Aby	 uzyskać	 dostęp	 do	 ustawień	 związanych	 z	
wykrywaniem	 sylwetki,	 należy	 przejść	 do	 strony	
konfiguracji,	jak	wskazano	powyżej.

1

2

3

4

5

6
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1 Aktywacja/dezaktywacja	wykrywania	sylwetki

2

Czułość	 wykrywania	 sylwetki.	 Jeżeli	 czułość	 jest	
mała,	 tylko	 kształt	 dokładnie	 przypominający	
sylwetkę	 człowieka	 w	 polu	 widzenia	 kamery	
spowoduje	 włączenie	 alarmu.	 Jeżeli	 czułość	
jest	 duża,	 każdy	 kształt	 w	 niewielkim	 stopniu	
przypominający	sylwetkę	człowieka	wywoła	alarm.
  Niska	czułość                  Wysoka	czułość

        

3 Aktywacja/dezaktywacja	 syreny	 w	 przypadku	
wykrycia	sylwetki

4 Aktywacja/dezaktywacja	automatycznego	
śledzenia	(autotrackingu)	sylwetki	w	polu	widzenia

5 Aktywacja/dezaktywacja	automatycznego	
śledzenia	(autotrackingu)	sylwetki	w	polu	widzenia

6
Ustawienia	 zakresów	 aktywacji	 automatycznych	
wykrywania	 sylwetki	 (domyślnie,	 włączone	 przez	
24/7)

Ważne:
•	 Jeżeli	 użytkownik	 chce	 również	 aktywować	
powiadomienia	 na	 swoim	 smartfonie,	 musi	 przejść	
do	menu	Ustawienia Push,	aby	je	aktywować.

•	 Po	 włączeniu	 automatycznego	 śledzenia	
rejestrowana	jest	bieżąca	pozycja	kamery.	Jest	ona	
uważana	za	pozycję	domyślną.	Następnie:

-	 Jeżeli	 nastąpi	 wykrycie	 sylwetki,	 kamera	
zacznie	 podążać	 za	 tą	 sylwetką,	 używając	
silnika	 do	 przemieszczania	 obiektywu	 w	 lewo	
lub	w	prawo.

-	 Po	 30	 sekundach	 bez	 wykrycia	 kamera	
powraca	 do	 domyślnej	 pozycji	 opisanej	
powyżej,	a	następnie	wraca	do	trybu	czuwania.

•	 Aby	 uzyskać	 maksymalną	 skuteczność,	 kamera	
musi	 widzieć	 prawie	 całą	 sylwetkę	 ludzi	 w	 swoim	
polu	 widzenia.	 Poniżej	 3	 m	 wykrywanie	 sylwetki	 i	
automatyczne	śledzenie	będą	mniej	skuteczne.

•	 Ręczne	 sterowanie	 syreną	 i	 oświetleniem	 jest	
również	dostępne	z	podglądu	na	żywo,	patrz	sekcja	
PODGLĄD	NA	ŻYWO	poniżej.

4 - USTAWIENIA OŚWIETLENIA

Aby	uzyskać	dostęp	do	ustawień	związanych	
z	oświetleniem,	należy	przejść	do	Ustawień 
zaawansowanych,	a	następnie	Ustawień oświetlenia.

1

2

3

1
Defi	nicja	stałych	przedziałów	czasowych	włączania	
i	wyłączania	oświetlenia	(na	przykład:	od	20:00	do	
22:00	od	poniedziałku	do	piątku)

2 Regulacja	 intensywności	 oświetlenia	 górnego	 i	
dolnego

3 Czas	 trwania	 oświetlenia	 nocnego	 po	 wykryciu	
ruchu	przez	czujnik	z	przodu	lampy

Ważne:
•	 Ręczne	 sterowanie	 oświetleniem	 jest	 również	
dostępne	 z	 podglądu	 na	 żywo,	 patrz	 sekcja	
PODGLĄD	NA	ŻYWO	poniżej.

•	Po	uruchomieniu	kamera	rejestruje	swoje	przybliżone	
położenie	geografi	czne.	Wylicza	godziny	wschodu	i	
zachodu	 słońca	w	zależności	od	daty.	Można	użyć	
tych	informacji	do	zaprogramowania	oświetlenia	(na	
przykład:	od	10	minut	po	zachodzie	słońca	do	22:00),	
w	następujący	sposób:

D - KONFIGURACJA
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1

2

1
Jeżeli	 użytkownik	 chce	 określić	 godzinę	włączenia	
lub	 wyłączenia,	 musi	 przejść	 do	 tej	 pozycji,	 aby	
wykorzystać	 dane	 czasu	 wschodu	 lub	 zachodu	
słońca	zamiast	stałej	godziny.

2

Następnie	 można	 wykorzystać	 ten	 czas	 do	
włączania	lub	wyłączania	oświetlenia.	Przesunięcie	
w	 prawo	 jest	 wyrażone	 w	 minutach	 i	 można	 je	
ustawić	w	zakresie	od	-120	do	+120	minut.	Przykład:	
po	 wybraniu	 zachodu	 słońca	 -10,	 czas	 włączenia	
będzie	 następował	 10	 minut	 przed	 zachodem	
słońca,	 a	 zatem	 dokładna	 godzina	 będzie	 się	
zmieniać	w	ciągu	kolejnych	dni.

5 - PODGLĄD NA ŻYWO

Można	uzyskać	dostęp	do	obrazu	na	żywo	z	kamery,	
klikając	jego	miniaturę	na	stronie	głównej	aplikacji:

1
2

3

4

5

12

6

13

7

14

8

15

11

10

9

1 Konfi	guracja	kamery	(taka	sama	jak	menu	opisane	
powyżej)

2 Aktualna	 data	 i	 godzina	 (obecna	 również	 na	
nagranych	fi	lmach,	jeżeli	jest	karta	microSD)

3 Przełączanie	w	tryb	pełnoekranowy	(można	również	
obrócić	obraz	na	ekranie	swojego	smartfona)

4 Obraz	na	żywo	z	kamery
5 Włączanie/wyłączanie	podglądu	na	żywo
6 Włączanie/wyłączanie	mikrofonu	kamery

7 Natychmiastowe	 wykonanie	 zdjęcia	 z	 aktualnego	
obrazu	z	zapisem	w	pamięci	smartfona

8 Uruchomienie/zatrzymanie	 nagrywania	 wideo	
bieżącego	obrazu	z	zapisem	w	pamięci	smartfona.

9 Jakość	obrazu

10
Wyświetlanie	 pełnej	 szerokości	 lub	 z	 rzeczywistym	
współczynnikiem	proporcji	(w	zależności	od	ekranu	
smartfona)	

11 Jeżeli	 istnieje	 kilka	 kamer,	 można	 wyświetlać	 je	
jednocześnie,	klikając	tutaj.

12 Dostęp	do	materiałów	wideo	zapisanych	na	karcie	
microSD	kamery,	jeżeli	jest

13
Włączenie/wyłączenie	 głośnika	 kamery:	 pozwala	
przesłanie	komunikatu	dźwiękowego	do	osoby	na	
ekranie

14 Sterowanie	 silnikiem	 i	 ustawieniem	 kamery	 lewo-
prawo

15 Ręczne	sterowanie	oświetleniem	i	syreną

Klikając	ikonę	w	lewym	dolnym	rogu	ekranu,	można	
uzyskać	 dostęp	 do	 interfejsu	 odtwarzania	 fi	lmów	
nagranych	na	karcie	microSD,	jeżeli	jest	dostępna:

1

7

2

3

8

4

5

6

10

9
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1 Tryb	pełnoekranowy
2 Nagrany	film
3 Uruchomienie/zatrzymanie	odtwarzania
4 Włączanie/wyłączanie	nagranego	dźwięku

5 Wykonanie	 zdjęcia	 zarejestrowanego	 obrazu	 na	
ekranie	z	zapisem	w	pamięci	smartfona

6 Uruchomienie/zatrzymanie	 nagrania	 wideo	
bieżącego	obrazu	z	zapisem	w	pamięci	smartfona.

7
Wyświetlanie	 pełnej	 szerokości	 lub	 z	 rzeczywistym	
współczynnikiem	proporcji	(w	zależności	od	ekranu	
smartfona)

8 Wybór	daty
9 Lista	nagrań	dla	wybranej	daty
10 Aktualizacja	wyświetlania

Naciśnięcie	 ikony	 	 na	 ekranie	 podglądu	 na	
żywo	umożliwia	wyświetlenie	elementów	sterowania	
silnikiem	 kamery:	 należy	 klikać	 strzałki	 na	 ekranie,	
aby	obrócić	obiektyw	kamery	w	wybranym	kierunku.

Naciśnięcie	ikony	 	z	poziomu	ekranu	podglądu	na	
żywo	 umożliwia	 wyświetlenie	 ręcznego	 sterowania	
oświetleniem	i	syreną:

1

2

1

Sterowanie	oświetleniem:
•	 W	 pozycji	 ON	 (symbol	 włączonej	 żarówki)	
oświetlenie	 jest	 włączone,	 niezależnie	 od	 jasności	
otoczenia	lub	zaplanowanych	ustawień.
•	 W	 pozycji	 OFF	 (symbol	 wyłączonej	 żarówki)	
oświetlenie	jest	zawsze	wyłączone.
•	W	pozycji	AUTO	stosowane	są	różne	ustawienia.

2

Sterowanie	syreną:
•	W	pozycji	AUTO	włączanie	następuje	po	wykryciu	
ruchu	 (jeżeli	 jest	 to	 wymagane	 w	 konfiguracji	
alarmu)
•	W	pozycji	ON	syrena	jest	natychmiast	włączana

6 - UŻYWANIE Z GOOGLE HOME

Kamera	Rheita	jest	zgodna	z	Google	Home.	
Nazwę,	pod	którą	kamera	będzie	wykrywana	
przez	Google	Home,	można	skonfigurować	w	sekcji	
konfiguracji	kamery,	Ustawienia zaawansowane.

D - KONFIGURACJA
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Na	przykład	można	użyć	następujących	poleceń:
„OK Google, prześlij obraz wideo z kamery ogród 
na telewizor w salonie”
„OK Google, włącz kamerę ogród”
„OK Google, wyłącz kamerę ogród”

Aby	 wyświetlać	 obraz	 wideo	 na	 żywo,	 użytkownik	
musi	 posiadać	 Chromecast	 (w	 tym	 przykładzie	
„telewizor	w	salonie”)	lub	podobne	urządzenie.

Aby	 uzyskać	 więcej	 informacji	 na	 temat	 nazw	
urządzeń	 lub	 tworzenia/powiązania	pomieszczenia,	
należy	skorzystać	z	pomocy	Google.

Jeżeli	 użytkownik	 łączy	 kilka	 urządzeń	 w	 tej	 samej	
strefie	 i	 w	 celu	 uniknięcia	 niechcianych	 poleceń,	
radzimy	 nie	 używać	 nazwy	 grupy	 proponowanej	
przez	 Google	 Home	 (sypialnia,	 biuro,	 salon	 itp.)	
podczas	nazywania	swojego	modułu.
Jeżeli użytkownik napotka problem z aplikacją 
Google Home lub konfiguracją urządzenia w 
Google Home, powinien skontaktować się z pomocą 
techniczną Google.

Procedura	 uruchomienia	 zależy	 od	 smartfona	
i	 wymaga	 połączenia	 z	 Internetem:	 Poniższe	
informacje	mogą	 się	 różnić	w	 zależności	 od	danej	
aktualizacji	 aplikacji	 Google	 Home	 lub	 systemu	
operacyjnego.

Jeżeli	 użytkownik	 ma	 smartfon	 z	 Androidem	
wyposażony	w	asystenta	Google:
Kamera	musi	być	 sparowana	 z	aplikacją	At	Home	
Security,	aby	można	było	nią	sterować	za	pomocą	
asystenta	 Google.	 Musi	 być	 podłączona	 do	 tej	
samej	sieci	Wi-Fi.

•	 Na	 telefonie	 lub	 tablecie	 z	 Androidem	 należy	
nacisnąć	 i	 przytrzymać	 przycisk	 ekranu	 głównego	
lub	powiedzieć	„OK	Google”.

•	W	prawym	dolnym	rogu	nacisnąć   
•	Nacisnąć	ikonę	w	prawym	górnym	rogu	Ustawienia, 
Asystent i Sterowanie domem.
•	Na	karcie	„Urządzenia”	nacisnąć	Dodaj	urządzenia	

  
•	 Wybrać	 aplikację	 At Home Security,	 następnie	
postępować	zgodnie	z	instrukcjami.
•	Wprowadzić	 nazwę	 użytkownika	 i	 hasło	 konta	 At	
Home	Security,	aby	autoryzować	asystenta	Google	
do	dodawania	i	interakcji	z	kamerą.
•	Produkt	jest	teraz	połączony	z	asystentem	Google.	
Wykrywane	 są	 dwa	 nowe	 urządzenia:	 sterowanie	
oświetleniem	 i	 kamera.	Możne	 je	 nazwać	 zgodnie	
z	upodobaniem.

Jeżeli	 użytkownik	 ma	 smartfona	 z	 Androidem	 lub	
iPhone’a	niewyposażonego	w	asystenta	Google:
Kamera	musi	być	 sparowana	 z	aplikacją	At	Home	
Security,	aby	można	było	nią	sterować	za	pomocą	
asystenta	 Google.	 Musi	 być	 podłączona	 do	 tej	
samej	sieci	Wi-Fi.
•	Na	telefonie	lub	tablecie	z	Androidem	zainstalować	
i	uruchomić	aplikację	Google	Home	i	zalogować	się	
na	konto	odpowiadające	urządzeniu	Google	Home.
•	W	prawym	dolnym	rogu	nacisnąć	Konto	
•	 Nacisnąć	 Skonfiguruj lub dodaj, Skonfiguruj 
urządzenie	oraz	Masz już skonfigurowane urządzenia?
•	 Wybrać	 aplikację	 At	 Home	 Security,	 następnie	
postępować	zgodnie	z	instrukcjami.
•	Wprowadzić	 nazwę	 użytkownika	 i	 hasło	 konta	At 
Home Security,	aby	autoryzować	asystenta	Google	
do	dodawania	i	interakcji	z	kamerą.
•	Produkt	jest	teraz	połączony	z	asystentem	Google	i	
można	nim	sterować	za	pomocą	głosu.

7 - UŻYWANIE Z ALEXA

Kamera	 Rheita	 jest	 zgodna	 z	 Alexa.	 Nazwę,	 pod	
którą	 kamera	 będzie	 wykrywana	 przez	 Alexa,	
można	 skonfigurować	 w	 sekcji	 konfiguracji	 kamery,	
Ustawienia zaawansowane.

D - KONFIGURACJA
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Na	przykład	można	użyć	następujących	poleceń:
„Alexa, prześlij obraz wideo z kamery ogród na 
telewizor w salonie”

Aby	 wyświetlać	 obraz	 wideo	 na	 żywo,	 użytkownik	
musi	 posiadać	 Amazon	 FireTV	 (w	 tym	 przykładzie	
„telewizor	w	salonie”)	lub	urządzenie	z	obsługą	Alexa	
wyposażone	w	ekran.
Należy	 pobrać	 i	 zainstalować	 aplikację	 Amazon	
Alexa	 ze	 sklepu	 Play	 lub	 Apple	 Store.	 Urządzenie	
musi	być	sparowane	z	aplikacją	At	Home	Security,	
aby	można	było	nim	sterować	za	pomocą	asystenta	
Amazon.	Muszą	być	podłączone	do	tej	samej	sieci	
Wi-Fi.

•	W	aplikacji	Amazon	Alexa	nacisnąć	menu	w	lewym	
górnym	rogu	i	wybrać	 Umiejętności i gry.
•	Wyszukać	At Home Security

•	Wybrać	umiejętność	At Home Security,	 następnie	
Aktywuj, aby jej używać.
•	 Wprowadzić	 nazwę	 użytkownika	 i	 hasło	 konta	
At	 Home	 Security,	 aby	 autoryzować	 Alexa	 do	
dodawania	i	interakcji	z	kamerą.
•	Aplikacja	wyświetli	monit	w	celu	wykrycia	urządzeń.	
Zaakceptować,	 aby	 kamera	 pojawiła	 się	 na	 liście	
znanych	 urządzeń	 Alexa.	 Można	 także	 poprosić	
urządzenie	 Echo	 o	 wyszukiwanie,	 mówiąc	 „Alexa,	
znajdź	 urządzenia”.	 Wykrywane	 są	 dwa	 nowe	
oddzielne	urządzenia:	oświetlenie	 i	kamera.	Możne	
je	nazwać	zgodnie	z	upodobaniem.

Więcej informacji na temat Amazon Alexa można 
znaleźć w pomocy Amazon.

Jeżeli	 użytkownik	 łączy	 kilka	 modułów	 w	 tej	 samej	
strefie	 i	 w	 celu	 uniknięcia	 niechcianych	 poleceń,	
radzimy	 nie	 używać	 nazwy	 grupy	 proponowanej	
przez	 Alexa	 (sypialnia,	 biuro,	 salon	 itp.)	 podczas	
nazywania	 swojego	 modułu.	 Jeżeli	 użytkownik	
napotka	 problem	 związany	 z	 aplikacją	 Amazon	
Alexa	lub	konfiguracją	urządzenia	w	Amazon	Alexa,	
powinien	 skontaktować	 się	 z	 pomocą	 techniczną	
Amazon.

8 - RESET

W	przypadku	problemu	 kamerę	można	 zresetować	
do	wartości	domyślnych,	naciskając	przycisk	„Reset”	
w	slocie	karty	microSD	przez	10	sekund.

Ta	manipulacja	 usuwa	 również	 powiązanie	między	
kamerą	 a	 kontem	 At	 Home	 Security,	 umożliwiając	
ponowne	uruchomienie.

D - KONFIGURACJA E - CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA: TYPOWE PROBLEMY I ROZWIĄZANIA
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E - CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA: TYPOWE PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

Objawy Możliwe przyczyny Rozwiązania

Nie	mogę	zainstalować	aplikacji	
At	Home	Security	na	moim	urzą-

dzeniu	z	Androidem

Urządzenie	ma	starszą	lub	nie-
zgodną	wersję	Androida.

Aby	uzyskać	najnowszą	aktualiza-
cję,	skontaktuj	się	z	pomocą	tech-
niczną	 producenta	 urządzenia	 z	
systemem	Android.

Google	 Play	 sprawdza,	 które	
elementy	są	niezbędne	do	pra-
widłowego	 działania	 aplikacji,	
jeżeli	sprzęt	nie	spełnia	wszyst-
kich	niezbędnych	kryteriów,	od-
mówi	instalacji.

Należy	 skorzystać	 z	 innego	 urzą-
dzenia	z	Androidem.

Nie	mogę	zainstalować	aplika-
cji	At	Home	Security	na	moim	

iPhone’ie

Twoje	 urządzenie	 ma	 starszą	
wersję	iOS.

Wykonaj	aktualizację	systemu	swo-
jego	urządzenia.

Kamera	nie	jest	wykrywana	jako	
dostępna	onlinie,	gdy	chcę	ją	

sparować	ze	smartfonem

Przekroczony	limit	czasu	po	włą-
czeniu	zasilania

Wyłącz,	a	następnie	włącz	zasila-
nie	kamery.

Kamera	jest	wyświetlana	jako	po-
wiązana	z	innym	kontem	podczas	

uruchamiania

Kamera	 musi	 być	 dostępna,	
aby	można	 ją	było	 uruchomić.	
Jeżeli	 chcesz	 udostępnić	 ją	 in-
nemu	 użytkownikowi,	 należy	
skorzystać	z	innej	procedury

Wykonaj	reset	kamery	za	pomocą	
przycisku	 w	 gnieździe	 karty	 mi-
croSD.
Jeżeli	 chcesz	 udostępnić	 kame-
rę	 właścicielowi	 innego	 konta	 At	
Home	 Security,	 użyj	 funkcji	 udo-
stępniania	w	ustawieniach	kamery.

Nie	można	połączyć	się	z	kamerą	
z	sieci	lokalnej

Problem	z	siecią/zasilaniem Sprawdź	swoją	sieć	i	podłączenia	
zasilania.

Problem	z	konfiguracją	sieci Sprawdź	 konfigurację	 sieciową	
kamery.

Obraz	z	kamery	jest	niedostępny	
przez	internet

Problem	z	konfiguracją	sieci. Sprawdź	ustawienia	swojej	instala-
cji	(modem,	router).

Nieodpowiednie	ustawienia	wi-
deo.

Sprawdź	ustawienia	wideo	i	w	ra-
zie	potrzeby	obniż	jakość.

Obraz	jest	złej	jakości	lub	niesta-
bilny

Nieodpowiednie	ustawienia	wi-
deo

Sprawdź	ustawienia	wideo	i	w	ra-
zie	potrzeby	obniż	jakość

Wykrywanie	ruchu	jest	uruchamia-
ne	w	sposób	przypadkowy

Nieprawidłowe	 ustawienia	 wy-
krywania	ruchu

Zmniejsz	czułość	wykrywania.
Ustaw	inaczej	kamerę.
Użyj	 wykrywania	 sylwetki	 zamiast	
wykrywania	ruchu.

Podgląd	nocny	jest	zawsze	włą-
czony	/	obraz	jest	czarno-biały

Zasłonięty	czujnik	jasności Sprawdź,	 czy	 czujnik	 jasności	 ka-
mery	 jest	 wolny	 i	 czy	 otoczenie	
wokół	 kamery	 jest	 wystarczająco	
jasne.
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F - INFORMACJE TECHNICZNE I PRAWNE
1 - DANE TECHNICZNE 

• Nr katalogowy: 512511
• Zasilanie:	230	Vac	50	Hz
• Rozdzielczość:	1080p	30	kl./s
• Kąt widzenia: 75°
• Lokalny zapis wideo:	na	niedostarczonej	karcie	

microSDXC	o	pojemności	do	128	GB
• Połączenie:	Wi-Fi	2,4	GHz	802.11b/g/n
•	 Dwukierunkowe	audio
• Skok silnika:	poziomo	270°	(zdalne	sterowanie	za	

pomocą	silnika),	pionowo	40°	(ręczne)
• Instalacja:	na	ścianie,	z	możliwością	montażu	w	

miejscu	istniejącej	lampy
• Temperatura użytkowania:	-20°C	do	60°C
• Stopień ochrony:	IP65
• Maks. EIRP:	20	dBm

OŚWIETLENIE 3-STREFOWE

Oświetlenie
otoczenia

Technologia LED

Barwa 4000 K

Strumień 
świetlny

1500 lm
z regulacją

Oświetlenie
tylne

Technologia LED

Barwa 4000 K

Strumień 
świetlny

2 x 100 lm
z regulacją

Oświetlenie
kierunkowe
w podczerwieni

Technologia LED

Barwa Podczerwień

Zasięg 25m

2 - GWARANCJA

Produkt	 ma	 gwarancję	 na	 2	 lata	 na	 części	
i	 robociznę	 licząc	 od	 daty	 zakupu.	 Należy	
obowiązkowo	zachować	dowód	zakupu	przez	cały	
okres	gwarancji.	Gwarancja	nie	obejmuje	uszkodzeń	
spowodowanych	 zaniedbaniem,	 uderzeniem	 i	
wypadkiem.	 Żadna	 z	 części	 tego	 produktu	 nie	
powinna	 być	 otwierana	 ani	 naprawiana	 przez	
osoby	 niebędące	 pracownikami	 AVIDSEN.	 Każda	
interwencja	 na	 urządzeniu	 powoduje	 anulowanie	
gwarancji.

3 - POMOC I PORADY

•	 Pomimo	 wszelkiej	 staranności,	 jaką	 dołożyliśmy	
podczas	 projektowania	 naszych	 produktów	 i	
tworzenia	 niniejszej	 instrukcji,	 jeżeli	 użytkownik	
napotka	jakiekolwiek	trudności	podczas	instalacji	
produktu	lub	ma	pytania,	zdecydowanie	zalecamy	
skontaktowanie	się	z	naszymi	specjalistami,	którzy	
pozostają	do	jego	dyspozycji.

•	 W	 przypadku	 problemów	 z	 działaniem	 podczas	
instalacji	 lub	 po	 kilku	 dniach	 użytkowania,	
konieczne	 jest	 skontaktowanie	 się	 z	 nami	 z	
miejsca	w	pobliżu	instalacji,	aby	jeden	z	naszych	
techników	 mógł	 zdiagnozować	 przyczynę	
problemu,	 ponieważ	 z	 pewnością	 wynika	 on	 z	
niewłaściwej	regulacji	lub	niewłaściwej	instalacji.	
Jeżeli	 problem	 dotyczy	 produktu,	 technik	 poda	
numer	 sprawy	umożliwiający	zwrot	produktu	do	
sklepu.

	 Bez	 numeru	 sprawy	 sklep	 będzie	 miał	 prawo	
odmówić	wymiany	produktu.

Prosimy	o	kontakt	z	naszymi	specjalistami	ds.	obsługi	
posprzedażnej:

0,35 € / min0 892 701 369
Od poniedziałku do piątku od 9:00 do 12:00 i od 14:00 
do 18:00

4 - ZWROT PRODUKTU - OBSŁUGA 
POSPRZEDAŻNA

Pomimo	 staranności	 w	 projektowaniu	 i	 produkcji	
produktu,	 jeżeli	 wymaga	 on	 zwrotu	 do	 obsługi	
posprzedażnej	 w	 naszej	 siedzibie,	 istnieje	 możliwość	
sprawdzenia	 postępu	 interwencji	 na	 naszej	 stronie	
internetowej	 pod	 adresem:	 https://www.avidsen.com/
nos-services



21 PL

OBROTOWA ZEWNĘTRZNA KAMERA IP Z OŚWIETLENIEM

F - INFORMACJE TECHNICZNE I PRAWNE
5 - DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Z	dyrektywą	RED

AVIDSEN	oświadcza	z	pełną	odpowiedzialnością,	że	
sprzęt	wskazany	poniżej:
Kamera	z	lampą	Rheita	100	512511
Jest	 zgodny	 z	 dyrektywą	 RED	 2014/53/UE	 i	 że	
jego	 zgodność	 została	 oceniona	 zgodnie	 z	
obowiązującymi	normami:
EN	50665:2017
EN	62368-1:2014+A11:2017
EN	60598-2-1:1989
EN	60598-1:2015+A1:2018
EN	60598-2-1:1989
EN	55032:2015+A11:2020
EN	55035:2017+A11:2020
EN	301	489-1	V2.2.3(2019-11)
EN	301	489-17	V3.2.4(2020-09)
EN	300	328	V2.2.2(2019-07)

Sporządzono	w	Tours,	dnia	08.03.2021
Alexandre	Chaverot,	prezes



Avidsen
19	Avenue	Marcel	Dassault

ZAC	des	Deux	Lions	-	37200	Tours	-	Francja

www.mythomson.com


