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Кога сонцето е силно, тоа може да ги наполни 
батериите на уредот.
Кога амбиенталното светло не е доволно, вклучете ја 
инфрацрвената светлина да ја зголеми осветленоста
 на околината.
Се користи за собирање на вредности на осветленост 
на околината. Кога осветлувањето е помало од 2Lux, 
вклучете ја инфрацрвената светлина.

Собира амбиентални звуци, вклучува интерком.
Кога човечко тело се движи пред уредот, може да 
генерира сигнал за активирање кон мобилниот телефон.
Снимаат видео слика
Црвено светло трепка бавно: системот чека конфигу-
рација на безжична врска.
Сино светло трепка бавно: системот е во нормална 
работна состојба.
Црвено и сино светло трепкат наизменично: систем-
ската безжична врска е неуспешна.
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Додека уредот е во работен режим, притиснете и 
задржете го 5 секунди бутонот за ресетирање за 
да ги обновите фабричките поставки
Инсталирајте Micro SD картичка за локално снимање
Исклучете ја и вклучете ја батеријата на уредот со 
овој на клуч

Наполнете ја батеријата на уредот преку USB.
Монтирајте го уредот на ѕид со помош на дополни-
телниот држач
Систем за звучна сигнализација со говорен интерком

Забелешка: Треба да го одделите силиконското дно за да го видите 
функционалниот интерфејс како што е прикажано

Инсталација

Монтирајте како што е прикажано 
на цртежот, користејки ги 
штрафовите и подесете го 
аголот за да може PIR 
сензорот да детектира луѓе.

Белешки за инсталација

Инсталација
1. Ефективното растојание на човечкото тело е 
оддалеченост на 3-5 метри од камерата, затоа ве молиме 
прилагодете го аголот на набљудување во согласност со 
реалната состојба.
2. Ве молиме, избегнувајте места за инсталацијата каде 
што температурата премногу се менува, како што се извор 
на топлина, воздушни одводи и слично.

Прилагодување 
на алармот

Стандардната поставка на уредот го активира алармот 
веднаш. Доколку е потребно прилагодување на осетли-
воста, ве молиме да ја прегледате страницата со поста-
вувања на  уредот. 

Соларни панели Ве молиме, проверете дали се целосно изложени на 
сонце.

Поврзување

Тип на сензор: 1/4 '' CMOS 
Резолуција на сензорот: 1,3 мегапиксели 
Леќи: F: 1.4 f: 2.8mm 
Агол на гледање 143 ° 
Инфрацрвен сензор: Да, до 10 метри 
Резолуција на слика: HD 960P 1280 * 960 
Видео компресија: H.264 
Bit rate: 32Kbps ~ 2Mbps 
Frame rate: 1 ~ 25 / секунда 
Внатрешно складирање: MicroSD картичка (до 32 GB) 
Ноќно гледање: Да 
Детекција за движење: Да 
Аудио комуникација: Двонасочен аудио сигнал
Водоотпорен IP65 
Безжичен стандард: IEEE 802.11b / g / n 
Поддржана безжична мрежа: 2,4GHz
 Батерија: 3.7V, 6400mAh Li-ion rechargeable
Димензии: 210 * 75 * 89мм
Тежина: 480g

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

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

·Поддржува

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.

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 корисничка 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.

Чекор 3. Внесете ја лозинката за безжичната мрежа и притиснете 
"Confirm"; скенирајте го QR кодот со уред.
(Може да ја смените мрежната конекција.)

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 надворешна соларна 
камера
Бренд: Tellur
Код на продуктот :TLL331111

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)
ETSI EN 300 220-1 v2.4.1
ETSI EN 300 220-2 v2.4.1
Health: EN 62479:2010
Safety: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
RoHS-2011/65/EU

Производот носи ознака CE, применета во 2019 година .
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