MANUAL DE UTILIZARE
CAMERĂ DE SUPRAVEGHERE
Robicam Wateproof 360
COMPONENTE
•
•
•
•
•
•
•

Camera IP
Adaptor de alimentare
Antenă Wi-Fi-5 dBi
Set de șuruburi pentru montaj
Şurubelniţă
Baza camerei (element de montare pe perete)
Manual de utilizare

SPECIFICAȚII TEHNICE
• Senzor de imagine: 2.0M HD CMOS
• Obiectiv: 3.6mm
• Iluminare minimă: 0.5 Lux (în modul color), 0.1
Lux (în modul alb-negru)
• Rezoluție: 1920 x 1080P
• Compresie video: H.264/ MJPEG
5
• Frecvenţa cadrelor: 25-30fps
• Compresie audio: G.711a
10
• Intrare audio: microfon încorporat de 48dB
• Ieșire audio: difuzor încorporat de 8Ω 1W
• Declanșator de alarmă: detector de mișcare
• Wireless Lan: IEEE802.11b/g/n
• Securitate wireless: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
criptarea datelor
• Protocoale: ONVIF, TCP, UDP, DHCP, DNS, RTSP,
P2P

•
•
•
•
•
•
•

Memorie: slot pentru card micro SD
Alimentare electrică: DC12V±10%
Standard de impermeabilitate: IP66
Condiții de utilizare: temperatura -25°C -+65°C
Umiditate: 10%-90%
Numărul maxim de utilizatori online: 5
Unghi de rotație: 320° pe axa orizontală/110° pe
axa verticală
• Vedere nocturnă: comutare automată a filtrelor
duble, 4 lămpi cu lumină infraroșie, distanță de
iradiere 10-30 m

CARACTERISTICI
<- 1
8 ,6
<-2

(1) Antenă Wi-Fi
(2) Slot pentru cardul Micro SD
(3) Adaptor de alimentare
(4) Butonul de resetare
(5) Obiectiv 1080p HD
(6) Difuzor
(7) Senzor PIR
(8) Microfon
(9) LED cu lumină albă
(10) LED cu lumină infraroșie

MONTAREA CAMEREI IP PE PERETE
1. Forați 3 găuri în perete utilizând baza camerei
de securitate în calitate de șablon. Asigurați-vă
că poziționați baza camerei, astfel încât camera
să fie poziționată în direcție verticală. Se
recomandă să marcați locațiile găurilor cu un
creion înainte de a fora. Diametrul fiecărei
găuri este de aproximativ 6mm, iar adâncimea
este de aproximativ 25mm.
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2. Introduceți cele trei dibluri din plastic în găurile
din perete.

CONECTAREA CAMEREI CU
APLICAȚIA
O DESCRIEREA FUNCȚIILOR PRINCIPALE

3. Potriviți șuruburile în dibluri și strângeți-le cu
șurubelnița furnizată pentru a monta baza
camerei pe perete.

O UTILIZAREA APLICAȚIEI
Înregistrați un cont nou
Când utilizați această aplicație pentru prima dată,
trebuie să utilizați e-mailul dvs. pentru a înregistra
un cont, faceți clic pe »Sign Up« și setați o parolă
conform procedurii prevăzute.
* Dacă uitați parola, o puteți reseta dând clic pe
»Forgot password« din pagina de conectare.
* Parola trebuie să fie compusă din cel puțin 6
caractere și să nu depășească 30 de caractere. Se
recomandă o combinație de litere și numere.

O DESCĂRCAREA APLICAȚIEI MOBILE
• Găsiți și descărcați »YCC365 Plus« în Apple
Store sau în magazinul de aplicații Android.
• Scanați codul QR de mai jos:

Notă: versiunea actuală acceptă înregistrarea
numărului de telefon mobil doar în Vietnam.
Vă rugăm să utilizați e-mailul pentru a vă înregistra.

ADĂUGAȚI CAMERA
NOTĂ: La montarea camerei de securitate pe
perete, rețineți că peretele trebuie să poată
suporta cel puțin greutatea triplă a produsului.

Notă: camera IP suportă WIFI 2.4GHz, înainte de a
adăuga dispozitivul, asigurați-vă că utilizați routerul
dvs. 2.4GHz WIFI, iar telefonul dvs. este conectat la
WIFI 2.4GHz.

• Scanați codul QR pentru a adăuga

dispozitivul
• Vă rugăm să conectați telefonul dvs. la Wi-Fi,
apoi să faceți clic pe »Device adding by scanning
the code«, resetați camera, după ce veți auzi
mesajul vocal »Please configure camera by
scanning code or AP hotspot«, vă rugăm să
faceți clic pe »Connect to the network«.
• Selectați rețeaua dvs. de Wi-Fi și conectați-vă
introducând parola.
• Aliniați codul QR bidimensional afișat pe telefon
cu obiectivul camerei, mențineți distanța de 1020 cm.
• Faceți clic pe »I heard the beep voice« după ce
ați auzit semnalul sonor, câteva secunde mai
târziu veți auzi vocea »Internet connected.
Welcome to use cloud camera. «

Adăugarea hotspot-ului AP

Adăugare prin conectarea la cablul de rețea
(suportă doar dispozitivele cu port Lan)
• Vă rugăm să conectați camera la routerul Wi-Fi
cu ajutorul cablului Ethernet.
• După ce telefonul dvs. se conectează la Wi-Fi,
faceți clic pe »Add device« și »Addition by
connecting to network cable«
• Vă rugăm să scanați codul QR de pe dispozitiv și
să așteptați conectarea dispozitivului la rețea.

• După conectarea telefonului la rețeaua Wi-Fi,
faceți clip pe »Add device« și »Addition of AP
hotspot«, după ce ați auzit mesajul vocal »Please
configure camera by scanning code or AP
hotspot«, faceți clic pe »Connect to the
network«, dacă nu ați auzit mesajul vocal vă
rugăm să resetați camera.
• Urmați pașii din aplicație pentru a vă conecta la
rețeaua »CLOUDCAM_XXXX« și a reveni la
aplicația YCC365 plus.
• Faceți clic pe »Next«, selectați rețeaua dvs. Wi-Fi
și conectați-vă introducând parola.
• După conectarea la rețeaua Wi-Fi veți auzi
următorul mesaj vocal »Internet connected
welcome to use cloud camera«

• Conectați telefonul dvs. la rețeaua
»CLOUDCAM_XXXX«
• Faceți clip pe »AP networked device preview«
apoi faceți clip pe »Next«.
• Căutați dispozitivul printre rețelele Wi-Fi
detectate de telefonul dvs., apoi faceți clic pe
numele dispozitivului.
• Introduceți numele de utilizator: admin și parola:
12345, faceți clip pe »CONFIRM«, apoi puteți
previzualiza interfața meniului.

FUNCȚII
Interfață de vizualizare în timp real

A: Meniu cu parametri

G: Mișcă și Înclină

B: Imagine Instantanee

H: Mesaje

C: Pe tot ecranul

I: Calitate video

D: Redare video

J: Țineți apăsat pentru
a vorbi

E: Resetați înclinarea

L: Sunet

F: Presetare

K: Altele

Modul AP direct
•

•

Porniți camera și veți auzi mesajul vocal
"Please configure camera by scanning code
or AP hotspot" (dacă nu ați auzit acest
mesaj vocal, resetați camera)
Deschideți aplicația YCC365 plus pentru a
intra în interfața de conectare, faceți clic pe
»Local login«.

O PTZ/PRESETARE
•

Ajustați lumina alba
Vizualizați albumele
cloud
Vizualizare video pe
telefon

PTZ

Puteți controla rotirea camerei prin glisarea
degetului pe zona rotundă în meniul de comandă.
•

Presetare

1. Faceți clic pe pictograma de presetare pentru
a intra în interfața de gestionare a
parametrilor presetați.
2. Adăugați presetarea: se pot adăuga mai
multe presetări.
3. Ștergeți presetarea: faceți clic pe pictograma
de editare pentru a șterge presetarea care a
fost adăugată.

Ștergeți presetarea

Adăugați o presetare

O REDARE VIDEO
Înregistrările video sunt salvate pe cloud în mod
implicit, dacă doriți să redați videoclipul de pe
cardul TF, puteți comuta de la »play videos from«
pe opțiunea »SD card«.
• Înregistrările video de pe cloud sunt clasificate
după culori, albastru închis indică înregistrarea
video declanșată de alarmă și albastru deschis
indică înregistrarea video fără declanșarea de
alarmă. Înregistrările video salvate pe cardul SD
sunt marcate cu culoarea albastru deschis.
• Faceți clic pe pictograma de dată pentru a reda
înregistrarea video de la data selectată.
• Faceți clic pe pictograma »
«pentru a ajusta
viteza de redare a înregistrărilor video de pe
cloud. Viteza de redare nu poate fi ajustată
pentru înregistrările video salvate pe cardul
TF/SD.

O DESCĂRCAȚI SAU PARTAJAȚI
ÎNREGISTRĂRI VIDEO PE CLOUD
Dați clic pe pictograma albumului cloud și faceți clic
pe înregistrarea video dorită, faceți clic pe
»Download« pentru a descărca înregistrarea video
pe telefonul dvs. sau faceți clic pe »Share« pentru a
partaja înregistrarea video pe Facebook sau
YouTube.

O REDAREA ÎNREGISTRĂRILOR VIDEO
DIN SISTEMUL CLOUD
Faceți clic pe »Message« pentru a vizualiza
înregistrările video declanșate de activarea alarmei.

O SERVICIUL DE STOCARE ÎN CLOUD
Oferim gratuit serviciul de stocare în cloud pe o
durată de 30 de zile, după care puteți alege să
plătiți serviciul la un cost redus.
Selectați »Cloud service« și verificați pachetele de
abonament.
Sunt disponibile trei tipuri de pachete de
abonamente pentru dvs.. Puteți alege plata lunară
sau anuală pentru acest serviciu.

• Utilizați după formatare
• Mărci recomandate: Kingston/SanDisk/Samsung
Faceți clic pe »Device storage« pentru a verifica
câtă memorie mai este disponibilă.
Faceți clic pe »Memory card recording mode«
pentru a selecta modul de înregistrare video pe
cardului TF.

Plata poate fi efectuată prin sistemul de plată
PayPal, faceți clic pe »Go to PayPal now« apoi vă
mai rămâne doar să finalizați plata (vă rugăm să
instalați în prealabil aplicația PayPal).

PREFERINȚE
Faceți clic pe pictograma » « în interfața de
previzualizare pentru a verifica meniul parametrilor.

O SETĂRILE NOTIFICĂRILOR

Redenumiți dispozitivul

Activați senzorul de
detectare a mișcării
Setaţi ora finală a
înregistrării

Partajați cu alți utilizatori

O SETAREA MODULUI DE
ÎNREGISTRARE PE CARDUL TF
Introduceți cardul TF în slotul pentru card și porniți
camera.
Carduri TF suportate:
• Spațiu de stocare 8-128 GB
• Card TF C10

Porniți sunetul

Setarea notificărilor Push

O ALTE SETĂRI

Rețeaua Wi-Fi trebuie să poată fi găsită, în cazul în
care locația a fost modificată și numele rețelei Wi-Fi
este diferit, vă rugăm să resetați și să reconectați
camera la noua rețea Wi-Fi.
Detalii dispozitiv: Verificați ID-ul dispozitivului și
versiunea sistemului de operare.
Eliminarea dispozitivului: Vă rugăm să eliminați
camera din contul dvs. dacă aveți nevoie să
utilizați un alt cont pentru a adăuga camera.

O ECRAN DIVIZAT（OPTIUNE DISPONIBILĂ
DOAR PENTRU MAI MULTE CAMERE IP
CONECTATE LA ACELAȘI CONT)

Microfonul dispozitivului:
Porniți/opriți microfonul (on/off)
Vedere nocturnă:
•
•
•

Off, opriți vederea nocturnă
On, porniți vederea nocturnă
Auto, comutare automată

Rotiți imaginea 180°:
Inversați imaginea atunci când camera este
instalată sub un acoperiș.
Schimbați rețeaua Wi-Fi:
Schimbați rețeaua Wi-Fi pe dispozitiv.
Notă:

UTILIZAREA CAMEREI CU UN
CALCULATOR
Autentificare: www.ucloudcam.com

ÎNTREBĂRI FRECVENTE
1. Nu puteți adăuga dispozitivul?
A. Vă rugăm să vă asigurați că camera a fost
resetată. Apăsați butonul Reset până auziți
tonul de pornire.
B. Acest dispozitiv funcționează doar în
rețeaua Wi-Fi cu banda de 2.4 GHz, dacă
routerul dvs. Wi-Fi este ajustat la banda de
5 GHz, vă rugăm să îl comutați la modul
dual 2.4/5 GHz.
C. Vă rugăm să activați serviciul GPS înainte de
a adăuga camera IP pe dispozitivul
inteligent Android. După finalizarea
instalării, vi se va solicita să activați serviciul
GPS atunci când utilizați aplicația pentru
prima dată, dacă alegeți să nu activați
serviciul GPS, vă rugăm să dezinstalați și să
reinstalați din nou aplicația.
D. Vă rugăm să confirmați că camera nu a fost
adăugată la un alt cont.
Urmați prompturile vocale:
(1) »Please configure camera by scanning code
or AP hot spot« (Vă rugăm să configurați

camera scanând codul QR sau cu ajutorul
punctului de acces AP).
(2) Selectați rețeaua dvs. Wi-Fi și conectați-vă
cu ajutorul parolei, după ce aparatul emite
un ton "beep", veți auzi următorul mesaj
»Please wait for Wi-Fi connecting« (vă
rugăm să așteptați conectarea la rețeaua
Wi-Fi).
(3) »Please wait for internet connecting« (Vă
rugăm să așteptați până când dispozitivul se
conectează la Internet) după obținerea
adresei IP.
(4) »Internet connected welcome to use cloud
camera« (camera a fost conectată cu succes
la rețeaua Wi-Fi, acum puteți utiliza
serviciul cloud).
A. Dacă nu puteți trece la al doilea pas,
verificați dacă rețeaua dvs. Wi-Fi este
vizibilă pentru alte dispozitive, și
asigurați-vă că routerul Wi-Fi nu se află
la o distanță prea mare față de camera
IP. Dacă problema nu a fost
soluționată, vă rugăm să scanați codul
QR pentru a adăuga camera.
B. Dacă nu puteți trece la al treilea pas,
reduceți numărul de utilizatori ai
rețelei Wi-Fi și ștergeți caracterele
speciale din parola de access la rețeaua
Wi-Fi.
C. Dacă nu puteți trece la al patrulea pas,
vă rugăm să parcurgeți din nou
procedura de conectare. Dacă

problema nu a fost soluționată vă
rugăm să contactați vânzătorul.
2. De ce o secvență scurtă de video nu a fost
salvată pe cardul TF?
Dimensiunea fișierului video este limitată. Odată ce
dimensiunea fișierului video este aproape de
valoarea critică, fișierul video va fi salvat și va fi
creat un nou fișier video, astfel înregistrarea va
continua deja în noul fișier. Există un interval foarte
scurt între aceste două evenimente (aproximativ 3
secunde) când camera nu înregistrează nimic.
3. Cardul TF nu este identificat?
Verificați dacă cardul TF îndeplinește cerințele de
calitate. Uneori când semnalul Wi-Fi este slab,
cardul nu poate fi identificat.
4. Albumul cronologic cu fișiere video nu conține
fișiere după expirarea serviciului cloud.
Este imposibilă redarea fișierelor video după
expirarea serviciului cloud. În cazul în care cardul de
memorie TF lipsește, salvarea înregistrărilor video
este imposibilă.
În cazul în care cardul TF este instalat corect, dar
fișierele video au dispărut, vă rugăm să verificați
starea cardului TF selectând opțiunea »check TF
card state«. Dacă conform aplicației cardul este
într-o stare funcțională dar fișierele video nu sunt
salvate, vă rugăm să formatați cardul de memorie
TF. Dacă problema nu a fost soluționată vă rugăm
să înlocuiți cardul TF.
5. De ce nu pot primi notificări pe telefonul
meu?

Asigurați-vă ca aplicația are permisiunea să afișeze
notificări pe telefonul dvs., când vizionați fișiere
video în timp real în aplicație, nu veți primi
notificări de avertizare, deoarece acest lucru nu
este necesar atunci când aveți acces la camera IP
online, în timp real.
Sistem avansat de notificări Push, notificările de
avertizare nu vor fi afișate tot timpul pe telefon, dar
vor fi înregistrate toate mesajele și fișierele video.
6. Camera se deconectează?
Verificați dacă camera este conectată la rețeaua
electrică și la Internet apoi restartați camera. Dacă
problema nu a fost soluționată vă rugăm să
eliminați camera din aplicație și să o adăugați din
nou.
1. Pictograma în formă de cerc apare pe ecran,
fișierul video rulează încet.
Pictograma în formă de cerc înseamnă că fișierul
video încă se încarcă, vă rugăm să verificați
conexiunea la Internet și viteza de transmitere a
datelor.
2. Cum pot partaja fişierele video cu alți
utilizatori?
Oferiți acces în contul aplicație persoanelor care
doriți să aibă acces la fișierele video.
3. Câți utilizatori pot utiliza contul simultan?
Teoretic, nu există o limită.
4. De ce nu reușesc să adaug camera la un alt
cont?

O camera poate fi adăugată la un singur cont, dacă
doriți să adăugați camera la un alt cont, va trebui să
o eliminați din contul curent.

•

5. Cum pot conecta camera la o altă rețea Wi-Fi?
Metode:
A: Când doriți să schimbați rețeaua Wi-Fi fără a
muta camera din locul inițial.
Parameter setting >> Wi-Fi Network >> select
the Wi-Fi
B: Când camera este mutată într-un alt loc, vă
rugăm să porniți camera, veți vedea mesajul
»Device disconnected« (dispozitiv deconectat)
pe pagina principală, apoi faceți clic pe
»TROUBLESHOOT« pentru a vă conecta la
rețeaua Wi-Fi.

O MĂSURI DE SIGURANȚĂ
• Înainte de a conecta camera asigurați-vă că
tensiunea curentului din rețeaua electrică
corespunde cerințelor tehnice ale camerei.
• Nu scăpați camera și nu o expuneți la șocuri
fizice puternice.
• Nu atingeți modulele de senzori cu degetele.
Dacă este necesară curățarea, folosiți o cârpă
curată cu puțin etanol și ștergeți ușor suprafața
obiectivului camerei. Dacă camera nu va fi
utilizată pentru o perioadă lungă de timp, puneți
capacul pe obiectiv pentru a proteja senzorul de
murdărie.
• Nu îndreptați obiectivul camerei spre lumina
puternică, cum ar fi soarele sau lampa

•

•

•
•

incandescentă. Lumina puternică poate
deteriora senzorul camerei.
Senzorul poate fi ars de un fascicul laser, așa că
atunci când se utilizează orice echipament laser,
asigurați-vă că suprafața senzorului nu este
expusă la radiația laser.
Nu expuneți camera la un mediu cu temperaturi
extrem de ridicate sau scăzute, prăfuit sau umed
și nu o expuneți la radiații electromagnetice.
Pentru a evita supraîncălzirea camerei, asigurațivă că dispozitivul este plasat într-un loc bine
ventilat.
Nu scufundați camera în apă sau în alte lichide.
În timpul expedierii, împachetați camera în
materialele de ambalare originale sau
echivalentele acestora.

Atenție:
În timp ce utilizați camera IP în modul de vedere
nocturnă (lumină infraroșie) vă rugăm să atrageți
atenția asupra următoarelor sfaturi:
• Praful sau grăsimea de pe suprafața camerei pot
cauza diminuarea calității imaginii. Vă rugăm să
nu îndepărtați folia de protecție a camerei până
când are loc instalarea camerei. Dacă carcasa
camerei este murdară sau prăfuită, ștergeți
carcasa cu o cârpă ușor umezită în alcool
izopropilic.
• Asigurați-vă că locația unde este instalată
camera nu are suprafețe care reflectă puternic
lumina și „orbesc” camera. Lumina infraroșie
emisă de cameră poate reflecta înapoi în lentilă,
provocând distorsiunea imaginii.

GARANȚIE
Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți
aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți
contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de
jos a acestui document pentru a trimite o
reclamație privind garanția produsului, prin e-mail.
În mesaj indicați numărul de comandă și data
achiziției.

DEEE simbolul pentru eliminare şi
reciclare. Simbolul DEEE este ataşat
produsului în conformitate cu
directiva UE 2012/19/UE, cu privire
la Deşeurile de echipamente
electrice şi electronice (DEEE). Scopul
său este de a descuraja eliminarea
neadecvată a acestui produs şi de a
promova reutilizarea şi reciclarea.

