
Lista rzeczy w opakowaniu

Wygląd urządzenia

Instrukcja instalacji

Skon�guruj urządzenie

Specy�kacja techniczna

Parowanie Ding-donga
(Należy zakupić osobno)

Aplikacja na Androida
(pobieranie bezpośrednie)

Aplikacja Google Play
(przenosi do Sklepu Play)Aplikacja na iOS

Instrukcja szybkiego startu
*Przeczytaj uważnie przed użyciem

Po otwarciu opakowania upewnij się, że dzwonek do drzwi jest w dobrym 
stanie i sprawdź, czy poniższe części są kompletne.

Urządzenie

Śruba zabezpieczająca 
(w tym wspornik 

montażowy )                  

Zestaw śrub

Instrukcja obsługi

IR LED

IR LED

Interfejs USB
Wejście AC

Przycisk reset
Komora baterii

Otwór mocujący
Otwór 
wejściowy AC
Otwór 
do montażu
Otwór na śrubę
zabezpieczającą

Mikrofon

Przycisk

Przycisk

Czujnik światła

Czujnik 
światła

Mikrofon

Czujnik ruchu

Czujnik 
ruchu

Obiektyw

Obiektyw

Kontrolka

Kontrolka

Głośnik

Głośnik

Światło otoczenia nie wystarczy - aby włączyć podczerwień, 
zwiększ jasność otoczenia

AC Zasilanie prądem przemiennym jest dostarczane do urządzenia 
poprzez zamontowanie otworu zasilania prądem przemiennym 
na wsporniku montażowym.              

Przycisk
reset

Stan pracy urządzenia - wciśnij przez 5 sekund, aby przywrócić 
ustawienia fabryczne.                

Pojemnik
na baterie Bateria zgodna ze specy�kacją 18650.

Otwór 
mocujący Zamontuj wspornik na ścianie za pomocą śrub mocujących.

Otwór 
montażowy Mocowanie urządzenia do wspornika.

Dziękujemy za wybranie naszych produktów! Postępuj zgodnie 
z poniższą instrukcją, aby skon�gurować i używać dzwonka.

3.) Przed rozpoczęciem 
kon�guracji upewnij się, że 

urządzenie jest w kon�guracji - 
powinieneś otrzymać komunikat 

głosowy „Urządzenie jest teraz 
gotowe do parowania”.

4.) Jeśli nie usłyszałeś komunikatu 
głosowego, naciśnij i przytrzymaj 

przycisk Reset przez 5 sekund. 
Puść po zgaśnięciu diody LED, 

a urządzenie uruchomi się ponownie, 
aby skon�gurować się automatycznie.

8). Kon�guracja zakończona! Aplikacja 
zostanie automatycznie wprowadzona 
do listy urządzeń. 
Gratulacje! Urządzenie jest gotowe 
do użycia.

Uwaga: W zatłoczonym otoczeniu zaleca się zamknięcie lub ustawienie niskiej 
czułości urządzenia, aby zmniejszyć częstotliwość budzenia się urządzenia 
i zredukować liczbę wykonywanych połączeń w celu przedłużenia 
żywotności baterii.

W sekcji listy urządzeń kliknij ikonę ustawień, która znajduje się w prawym 
górnym rogu i służy do zarządzania ustawieniami urządzenia.

Włącz - Odbierz powiadomienie, jeśli ktoś naciśnie dzwonek 
do drzwi lub zawoła.
Wyłącz - Nie otrzymuj powiadomień o odebraniu połączenia.

5). Nazwa sieci Wi-Fi zostanie wypełniona 
automatycznie, wprowadź hasło Wi-Fi. I dostosuj 
głośność urządzenia do rozsądnego poziomu, 
a następnie kliknij „Dalej”. 
Aplikacja automatycznie wypełni odpowiednie 
hasło, jeśli jest połączone z tym samym Wi-Fi 
co wcześniej, nie musisz go już ponownie 
wpisywać.

6). Urządzenie mobilne emituje fale dźwiękowe, 
zachowaj ciszę i upewnij się, że odległość między 
telefonem a urządzeniem wynosi 30 cm. 
Czekaj, aż urządzenie skon�guruje sieć. 
Jeśli nie może się połączyć, zresetuj urządzenie 
i powtórz od nowa wszystkie kroki (zobacz 
poprzednią sekcję, Resetowanie kamery).

7). Po udanym połączeniu pojawi się monit 
o utworzenie nazwy i hasła do kamery. 
Hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków 
i zawierać dużą literę, małą literę i cyfrę.

Otwórz App Store (na iOS) lub Google Play Store (na Androida) na urządzeniu 
mobilnym. Wyszukaj „XSH cam” lub zeskanuj następujący kod QR, aby pobrać 
i zainstalować aplikację na swoim urządzeniu.

Zanim zaczniesz…
> Upewnij się, że aplikacja „XSH cam” jest zainstalowana na Twoim urządzeniu.
> Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci Wi-Fi 2,4 GHz, a NIE 
do sieci 5 GHz.

1). Uruchom aplikację „XSH cam” na 
swoim urządzeniu i kliknij Dodaj 

kamerę.

2). Wybierz opcję Kon�guracja 
kamery. Uwaga: Jeśli masz wiele 

kamer, kon�guruj tylko jedną na raz.

Otwór 
na śrubę 
zabezpieczającą 

Użyj śrub z zestawu montażowego, 
aby przymocować wspornik do ściany

Włóż dwie baterie o specy�kacji 18650

Wciśnij przycisk Reset przez 5 sekund, 
poczekaj, aż lampka kontrolna będzie się 
świecić wolniej (urządzenie powinno być 
w stanie pracy, długie naciśnięcie, stan 
uśpienia jest nieprawidłowy)

Zakryj pokrywę baterii, wyrównaj urządzenie 
i wspornik, wciśnij i zablokuj śruby 
zabezpieczające, aby dokończyć instalację

Podłącz zewnętrzny przewód zasilający 
do otworu zewnętrznego źródła zasilania 
prądem przemiennym

Montaż śruby zabezpieczającej na złączkach, aby zapobiec 
wyjęciu sprzętu.

Jak pokazano na rysunku.

Otwór 
wejściowy 
prądu 
przemiennego 

Zasilanie urządzenia można zasilić, podłączając otwór i zasilacz 
prądu przemiennego na ścianie.

Służy do de�niowania jasności otoczenia, gdy natężenie 
oświetlenia jest mniejsze niż 2 luksy, włącz diodę LED 
na podczerwień

Przechwytywanie audio

Przycisk dzwonka do drzwi

Gdy sprzęt wykryje ruch, urządzenie może wysłać powiadomie-
nie na Twój telefon

Przechwytywanie obrazu wideo

Miga na niebiesko: kon�guracja;
Świeci się bez przerwy na czerwono: nie można połączyć z Wi-Fi;
Świeci się na niebiesko: urządzenie jest poprawnie połączone 
Diody czerwona i niebieska świecą się jednocześnie: 
urządzenie jest podłączone do Wi-Fi

Wydaje dźwięk i służy jako intercom              

1. Pobieranie i instalowanie aplikacji

2. Kon�gurowanie aplikacji

3. Funkcje dzwonka Wi-Fi

1.) Urządzenie jest zasilane przez baterie akumula litowe. Przy pełnym 
naładowaniu żywotność baterii wynosi około sześciu miesięcy. Aplikacja na 
urządzeniu mobilnym wyświetli powiadomienie, gdy poziom naładowania 
baterii będzie niski. Po otrzymaniu przypomnienia naładuj urządzenie.
 
2.) Trzymaj kamerę w zasięgu routera.
Wybierz miejsce w zasięgu sieci. Grube lub izolowane drzwi mogą znacznie 
zmniejszyć siłę sygnału Wi-Fi, nawet jeśli router znajduje się w pobliżu, więc 
powinieneś spróbować przesłac plik wideo przed zamontowaniem kamery.
 
3). Urządzenie jest produktem o niskim zużyciu energii, może się zdalnie 
wybudzać z poziomu aplikacji, wykrywać ruch za pomoca czujki ruchu PIR. 
Urządzenie będzie działać przez 30 sekund po przebudzeniu, a następnie 
automatycznie przejdzie w stan spoczynku i tak do następnego 
przebudzenia.

Parowanie kodu: 
1. Krótko naciśnij przycisk na Ding-dongu, lampka kontrolna 
jest zawsze włączona
2. Naciśnij przycisk na dzwonku, aby parowanie się powiodło.
 
Reset: 
1. Naciśnij przycisk na Ding-dongu przez 5 sekund.
 
Liczba połączeń: 1 Ding-dong można połączyć z 12 dzwonkami do drzwi;
1 Dzwonek do drzwi można połączyć z nieograniczoną 
liczbą ding-dongów.

Dwie baterie o specy�kacji 19650 (łącznie 6800 mAh), 
działają przez 6 miesięcy.

Model:

Rozdzielczość

Pole widzenia

IR LED

Wi-Fi

Audio

Nagrywanie

Pojemność dysku

Bateria

Monitorowanie

Powiadomienia

Budzenie urządzenia

Pobór energii

M3

1280x720

166 stopni

6x850 mm

IEEE 802 11 b/g/n

Dwukierunkowa rozmowa z redukcją szumów

Nagrywanie na karcie SD (20 sekund)

8G / 16G / 32G

Dwie baterie o specy�kacji 18650

Przycisk urządzenia, wykrywanie ruchu, zdalny podgląd na żywo

Powiadomienia push w ciągu 1 sekundy

W ciągu 600 ms

Pobór mocy w trybie gotowości 200 uA, praca 170 mA

4. Uwaga dotycząca korzystania

Urządzenie może obsługiwać wykrywanie PIR. Kliknij „Wykrywanie PIR”, 
aby otworzyć podmenu.

Wyłączone - Zamknij funkcję PIR.

Niski - 
urządzenie będzie mogło się obudzić po wykryciu 
ruchu w ciągu 7 sekund. Urządzenie będzie 
jednocześnie nagrywać i dzwonić na urządzenie 
mobilne.
Średni - 
urządzenie będzie mogło się obudzić po wykryciu 
ruchu w ciągu 5 sekund. Urządzenie będzie 
jednocześnie nagrywać i dzwonić na urządzenie 
mobilne.
Wysoki -  
urządzenie będzie w stanie wykryć ruch w ciągu 
co najmniej 1 sekundy, a urządzenie zacznie 
jednocześnie nagrywać i dzwonić na urządzenie 
mobilne.

Instrukcje wykrywania PIR

Przyjmowanie połączenia

Wyślij kod QR, aby udostępnić urządzenie znajomym 
i rodzinie lub komuś, komu chcesz udostępnić.

Udostępnij kod QR

Urządzenie mobilne nie będzie otrzymywać powiadomień po 
usunięciu aparatu. Ale kamera nadal działa, a inne podłączone 
urządzenia mobilne nadal mogą odbierać powiadomienia.

Usuń kamerę

Dodaj kamerę Skon�guruj kamerę


