Паметна безжична
внатрешна камера
Упатство за користење
Ви благодариме што нè одбравте!
Преземете ја апликацијата Tellur Smart
на вашиот паметен телефон и следете ги
чекорите за инсталација.

Што има во кутијата
Проверете ја листата подолу за содржината на сите компоненти.

Адаптер за напојување

Паметна внатрешна камера

USB кабел

Стегач

Самолеплива трака

2 x штравови

Упатство за користење

Игла
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LED Индикатор
за статус
Слот за SD карта

Микрофон

SD
RESET

Звучник
Копче за ресетирање
Приклучок за
напојување

Опис
Напојување

DC 5V±10%

LED Индикатор

Постојано вклучено црвено светло: мрежата на

за статус

камерата не работи нормално
Црвено светло трепка: уредот очекува поврзување
со безжична мрежа
Постојано вклучено сино светло: камерата работи
правилно
LСино светло трепка: уредот се поврзува

Микрофон

Снима звуци за вашето видео

Слот за SD карта Поддржува локално складирање(максимално 128GB)
Притиснете и држете го копчето 5 секунди со игла за
Копче за

да го ресетирате уредот (ако имате модифицирани

ресетирање

поставки, тие ќе се вратат во стандардни фабрички
подесувања).
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Инсталација
1. Користете го вклучениот стегач и штрафови за да ја фиксирате
камерата кон чиста површина.

2. Или залепете ја камерата врз наклонета површина користејки ја
самолепливата трака од пакувањето.

Одлепете ја налепницата

Залепете ја врз кругот
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Поврзување
Симнете ја апликацијата Tellur Smart App за iOS или за Android OS.
Скенирајте го QR кодот за да ја симнете апликацијата Tellur Smart.

·Поддржува
IOS

Android

Download App(IOS&android)

Подесување на рутерот
Овој уред поддржува само рутер со фреквенција од 2,4 GHz, не
поддржува рутер со фреквенција 5GHz. Ве молиме поставете ги
релевантните параметри на рутерот пред подесување на WiFi.
Лозинките за WiFi не вклучуваат специјални знаци како што се ~!
@ # $% ^ & * () . Кога уредот се подесува безжично, мобилниот
телефон и уредот треба да бидат колку може поблизо до рутерот,
што може да го забрза конфигурирањето на уредот.
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Додавање на нов уред:
• Вклучете го уредот кој треба да се поврзе и
проверете дали сите светлосни индикатори
трепкат брзо.
• Отворете ја апликацијата и притиснете “+” за
да го додадете правилниот уред.
• Одберете ја безжичната мрежа и внесете ја
нејзината лозинка.
• Откако апликацијата ќе ја прикаже
конекцијата, тогаш можете да ја преименувате
или да притиснете веднаш “done”.

• Откако ќе се инсталира апликацијата на вашиот мобилен уред и
ќе го додадете вашиот паметен уред во вашата мобилна
апликација, ќе можете да го контролирате преку мобилниот уред.
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Конфигурација со QR код
1. Ве молиме, следете ги упатствата и проверете дали лозинките се
правилно внесени.
2. Еден уред може да се додаде само на една сметка на апликација.
Ако уредот веќе е додаден на една сметка, не може повторно да се
додаде на друга сметка.
3. Уредот ќе биде ослободен од претходната сметка, откако ќе се
избрише од апликацијата. Понатаму, уредот ќе се ресетира автоматски
веднаш, од сино светло во црвено светло.

Поврзување на камерата
Чекор 1.
Отворете ја апликацијата
Tellur Smart App, притиснете "+"
или "Add Device".
Чекор 2.
Одберете "Smart Camera".
Вклучете го уредот и уверете се
дека светлосниот индикатор
трепка брзо или слушнете звучен
сигнал.
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Чекор 3. Внесете ја лозинката за безжичната мрежа и притиснете
"Confirm"; скенирајте го QR кодот со уред.
(Може да ја смените мрежната конекција.)
~ 20cm

телефон

камера
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Чекор 4. Притиснете " I heard the beep " кога уредот произведе звук
"Донг донг донг". И, можете да го завршите подесувањето за околу
30 секунди.

Чекор 5. Уредот е додаден и неговото име може да се смени и во
овој интерфејс.
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Често поставувани прашања
П: Уредот не може правилно да се прегледува?
О: Проверете дали работата на мрежата е нормална. Можете да ја
поставите камерата близу до рутерот и ако мрежата не работи
нормално, се препорачува да го ресетирате уредот и повторно да го
додадете.
П: Зошто сè уште е во списокот на уреди по ресетирањето?
О: Уредот за ресетирање само ја поставува мрежната конекција на
камерата, но не може да го смени посесувањето во апликацијата.
За да ја отстраните камерата, таа мора да биде избришана и од
апликацијата.
П: Како да се ограничи пристапот на мрежата на камерата кон друг
рутер?
О: Прво отстранете го и ресетирајте го уредот во апликацијата и
потоа повторно додатете го уредот со апликацијата.
П: Зошто уредот не ја идентификува SD-картичката?
О: Се препорачува да вклучите SD картичка по прекинување на
електричната енергија. Потврдете дали SD-картичката е нормално
достапна, а форматот е FAT32. Исто така TF картичката не може да
се идентификува доколку интернет конекцијата не е добра.
П: Зошто не можам да ги добијам известувањата преку
апликацијата на мојот мобилен телефон?
О: Ве молиме, потврдете дека апликацијата работи на телефонот и
е активирана соодветната функција за потсетување; активни се
Известување за пораки и авторизација за апликацијата во
оперативниот систем на мобилниот телефон.
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Функции
Вртење / Навалување
Ротирање на камерата со лизгање по екранот на вашиот паметен
телефон кое ви овозможува 360 степени на изгледот.
Видео свртување
Свртете го вашиот видео-проток нагоре или надолу за максимална
флексибилност.
Откривање на движење
Вградените сензори за движење откриваат движење, а камерата
ќе ви испрати сигнализација на мобилниот телефон и известувања
преку апликација.
Снимање
Поддршка за континуирано снимање од 24 часа со SD картица.
Ден и ноќ
Никогаш не пропуштајте момент, дури и во целосен мрак, со
моќната технологија за ноќно гледање.

Ден

Ноќ
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Декларација за сообразност
Ние, АБН СИСТЕМИ Интернационал С.Р.Л., Букурешт, Сектор 1, ул.
„Маринарилор“, бр.31,изјавуваме на своја одговорност дека
производот подолу:
Опис на производот
Паметна безжична внатрешна
камера

Бренд
Tellur

Код на продуктот
TLL331071

не го загрозува животот, здравјето, безбедноста на работата, нема
негативно влијание врз животната средина и одговара на
стандардите наведени во декларацијата за сообразност на
производителот.
Производот е во согласност со следниве стандарди и / или други
нормативни документи:
RED – 2014 / 53 / UE
Применети стандарди:
EMC: ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
ETSI EN 301 489 -17 V3.2.0 (2017-03)
Radio: ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
Health: EN 62311:2008
Safety: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EMC – 2014/30/EU
Применети стандарди:
EN 50130-4:2011/A1:2014
EN 55032:2015
EN 55024:2010/A1:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
RoHS – 2011/65/EU
Производот носи ознака CE, применета во 2019 година .
Име: George Barbu
Функција: Генерален директор
Место и датум: Букурешт, 19-03-2019
Потпис:
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Информација за отстранување и рециклирање
Вкрстениот симбол на канта за отпадоци на вашиот продукт,
батерија, документација и пакување ве потсетува дека сите
електронски уреди и батерии треба да бидат исфрлени во посебни
контејнери во крајот на нивниот работен век; тие не треба да бидат
исфрлени со секојдневните отпадоци на домаќинствата.
Одговорност на корисникот е да ја исфрли електронската опрема
на специјално означено место или преку сервис за отстранување
на отпадни електронска и електрична опрема (ОЕЕО) и батерии во
согласност со локалната легислатива. Правилното собирање и
рециклирање на вашата опрема помага да се ЕЕО отпадот да се
рециклира на начин да се зачуват вредните материјали и да се
заштитат човековото здравје и околината. Неправилно ракување,
случајно истекување, оштетување и/или неправилно рециклирање
во крајот на животниот век може да биде штетно по здравјето и
околината.
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