
Изберете желаната дата за да видете
видеата от датата

Кликнете на Календар иконата в горният 
десен ъгъл, после изберете дата записите, 
които искате да пусните

Настройки на видео и звук за устройството

Версия на на апликацията

(1.) Устройството е оборудвано с презареждаема литиева батерия. Животът на батерията ще 
бъде повлиян от времето за събуждане на устройството и броя на събужданията.
Следователно функцията за откриване на аларма на PIR сензора се използва в среда с много хора. 
Препоръчително е да изключите или да настроите устройството на ниска чувствителност, за да 
намалите времето за събуждане на устройството и разговори, удължете батерията, удължете живота на батерията.
Когато батерията е изтощена, моля, заредете я незабавно.
(2.) Дръжте устройството си в обхвата на вашия рутер.(2.) Дръжте устройството си в обхвата на вашия рутер.
Уверете се, че устройството е поставено близо до Wi-Fi рутера. Ако трябва да има дебели или 
изолирани предмети между устройството и Wi-Fi рутера, което може да доведе до слаб Wi-Fi сигнал, 
моля, уверете се, че Wi-Fi сигналът е на добро ниво, преди да започнете да използвате устройството.
(3.) Това е деликатно устройство с дизайн с ниска консумация на енергия. Всеки път, когато устройството 
се събуди и ще работи за няколко секунди.
След това устройството ще влезе в режим на готовност, за да пести енергия. Можете да зададете 
работното време в настройките на приложението.
(4.) Тъй като континентален Китай не получава системните насочени съобщения на Google, трябва 
да отворите функцията за самостартиране на приложението в телефона си, за да получавате насочени съобщения.
(5.) Това устройство предоставя един месец безплатно съхранение в облак и услуга за разпознаване (5.) Това устройство предоставя един месец безплатно съхранение в облак и услуга за разпознаване 
на лица. Ако трябва да продължите да използвате услуги с добавена стойност след изтичане на пробния 
период, трябва да ги закупите в приложението.

Проверете ‘’my account” смяна на име и парола

Проверете и купете Облаково място

Проверете и купете AI лицево разпознаване

Проверете и дабавете приятелски лист и разрешения

Основни настройки на смарт устройство
Може да зададе „Storage management, flip screen, 
enviromental model, PIR detecon, Sleep me, Power 
frequency, Led indicator, Device mane, може да проверява 
информацията за името на устройството, ID на устройството, 
модел, версия на FW, производител, проверка за 
актуализации на FW ...актуализации на FW ...

Включване/изключване на колонки
Екранна снимка

Възпроизвеждане он облак или Карта памет

Записванете по всеме на наблюдаване
Микрофон - говорете през устройството

Ръководството за потребителя е само за справка.
Екранните снимки, показани в ръководството за 
потребителя на приложението UBOX, може да из
глеждат различно от тези, които в момента са 
представени във вашето приложение като чести 
актуализации и подобрения.

(1.) Отворете приложението, след това 
въведете своя имейл адрес и натиснете 
„Регистрация“.Поставете отметка и изберете, 
за да се съгласите със споразумението, след 
което вашата електронна поща ще получи 
имейл за потвърждение. 
(за по-добро потребителско изживяване, моля, (за по-добро потребителско изживяване, моля, 
позволете да отворите всички разрешения, 
за да избегнете пропускане на известия от 
приложението.)

(2.) Задайте паролата за влизане и я потвърдете.
След това натиснете Register.

(3.) Изпратен е верификационен имейл,
кликнете на линка за да ко потвърдите.

(1.) Натиснете Add Family, след което 
задайте стаята или позицията според 
напомнянията

(2.) Въседете семейното има и натиснете Next

(5.) Въведете СИМ картата в устройството,
поставете батериите, може да се наложи 
да поставите антена 

(6.) След като включите устройството
изчакайте 1 минута за да светне синята
LED светлина и натиснете Next

(9.) Изберете Search device, може да отнеме 
между 5-60 секунди.

(11.) Устройството ще се запази автоматично
Устройството е готово за употреба!

1. Отворете апликацията както е показано на Фиг. 1, натиснете и задръжте екрана с пръст 
и плъзнете на ляво за да привключите на Бутони за ротация на камерата. Показано на Фиг. 2;

2. Натиснете бутона в посоката, в която искате да завъртите. В зависимост от мрежата може
да има забавяне

1. Отворете апликацията, намерете бутона за настройките в горния 
десен ъгъл в My Smart device

2. Натиснете Cloud service, за да влезете в облаковата система и да 
си купите спямо нуждите

Изберете локация на семейство или устройство

Пуснете или спрете известията

Настройки:Споделяне, Облак, Изтриване на Устройство...

Натиснете за да влезете в камерата

Натиснете за да добавите устройство

Акаунт и управление

(12.) Бележки относно PIR откриването
*Потребителят може да промени чувствителност-
та на PIR откриване в настройката на устройството. 
Препоръчваме да зададете чувствителността на 
Disable или Low, за да намалите фалшивите сигнали
 и да спестите енергията на батерията в шумна среда.
*Деактивирано: Деактивирано PIR откриване.*Деактивирано: Деактивирано PIR откриване.
*Нисък: забавяне със 7 секунди PIR открива движение
*Среден: Забавяне за 5 секунди PIR открива движение
*Високо: Забавяне за 1 секунда PIR открива движение

(4.) Въведете имейл адреса си и парола и
кликнете да влезете.

(3.) Въведете необходините данни като 
държава, провинция и натиснете Done

(4.) Изберете dd a device за да добавите 
устройство

(7.) Ако синята светлина не светне моля
проверете:
- Sim катрата е сложена
- Картата работи и има наличен интернет
- Има ли 4G сигнал 
- Поставили ли сте антена?

(8.) Намерете UID QR кода на устройството,
използвайте приложението и сканирайте QR кода

(8.) Изберете име и локация и изберете Done

1. Инсталация на Приложението

3. Wi-Fi връзка

2. Регистрация

4. Контролиране на въртенето 5. Облак и Лицево разпознаване

8. Специални бележки

6. Използване на приложението

(1.) Сцанирайте следния код или потърсете UBOX от App Stote или 
Google Play Store за да я свалите и инсталирате.  

Соларна 4G HD  камера
Наръчник


