
 

ZEWNĘTRZNA KAMERA IP  WIFI 
ESOE – różne modele 

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMER 
ESOE –  wszystkie modele  

 

KOMPONENTY 
 Kamera IP 

 Zasilacz 

 Antena Wi-Fi 5dBi 

 Komplet śrub 

 Śrubokręt 

 Podłoże piankowe 

 Instrukcja obsługi 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 Czujnik obrazu: 2.0M HD CMOS 

 Soczewka: 3,6 mm 

 Min. oświetlenie: 0,5 luksa (tryb kolorowy), 
0,1 luksa (tryb czarno-biały) 

 Rozdzielczość: 1920 x 1080p 

 Kompresja wideo: H.264/ MJPEG 

 Częstotliwość odświeżania: 25-30 fps 

 Kompresja dźwięku: G.711a 

 Wejście audio: wbudowany mikrofon 48dB 

 Wyjście audio: wbudowany głośnik 8Ω 1W 

 Wywołać alarmu: detekcja ruchu 

 Bezprzewodowy Lan: IEEE802.11b/g/n 

 Bezprzewodowe bezpieczeństwo: 
szyfrowanie danych za pomocą WEP/WPA- 

PSK/WPA2-PSK  Protokoły: ONVIF, TCP, UDP, DHCP, DNS, 
RTSP, P2P 

 Zapis danych na karcie pamięci Micro SD 
 Zasilanie: DC 12V ±10% 

 Wodoszczelny standard: IP66 

 Warunki pracy: -25°C -+65°C 

 Wilgotność: 10%-90%. 

 Maksymalna liczba użytkowników online: 5 
osób 

 Kąt obrotu: 320° horyzontalnie/110° 
wertykalnie. 

 Widoczność w nocy: automatyczne 
przełączanie podwójnych filtrów, 4 diody LED 
nadawczy podczerwieni, odległość do 
naświetlania 10-30 m 

 

OPIS PRODUKTU 
 

 



 

(1) Antena Wi-Fi 
(2) Kopułka 
(3) Wejście zasilania 
(4) Wejście LAN 
(5) Soczewka HD 1080p 
(6) Głośnik 
(7) Sensor PIR 
(8) Mikrofon 
(9) Biała dioda LED 
(10) Dioda LED nadawcza podczerwieni 

 

MONTAŻ URZĄDZENIA 

1. Aby wywiercić trzy otwory na ścianie, 

należy użyć podstawy kamery 

zabezpieczającej jako szablonu. Upewnij 

się, że podstawa jest ustawiona tak, aby 

kamera znajdowała się w pozycji 

wertykalnej. Przed rozpoczęciem 

wiercenia zaleca się zaznaczenie ołówkiem 

lokalizacji otworów. Średnica każdego 

otworu wynosi około 6 mm, a głębokość 

około 25 mm. 
 

 

2. Włóż trzy plastikowe kotwy w otwory w 

ścianie. 



 

 

 

3. Dopasuj rowki na spodzie kamery do 

plastikowych kotw w ścianie. Z śrubokrętem 

zamocuj kamerę na ścianie za pomocą 

odpowiednich śrub. 
 

 
 
 

UWAGA: W przypadku montażu urządzenia na 

ścianie należy pamiętać, że ściana musi być w stanie 

wytrzymać co najmniej potrójny ciężar produktu. 

POŁĄCZENIE URZĄDZENIA Z 

APLIKACJĄ 

O OPIS FUNKCJI GŁÓWNYCH 
 

 

O JAK POBRAĆ APLIKACJĘ NA 
URZĄDZENIA PRZENOŚNE 

 Wyszukaj i pobierz „YI IOT” w App Store 

lub Google Play. 

O JAK OBSŁUGIWAĆ APLIKACJĘ 

REJESTRACJA 

Kiedy po raz pierwszy korzystasz z tej aplikacji, 

możesz użyć swojego adresu e-mail, aby 

zarejestrować konto, kliknij „Sign Up” i ustaw hasło 

zgodnie z tą procedurą. 

*Jeśli zapomnisz swoje hasło, możesz je zresetować 

klikając „Forgot password” na stronie logowania. 

*Hasło powinno zawierać co najmniej 6 i nie więcej 

niż 30 znaków. Powinno to być kombinacja liter i 

cyfr. 
 

 

Uwaga: obecna wersja obsługuje tylko rejestrację 

numeru telefonu komórkowego w Azji. 

Aby zarejestrować się w innych regionach, należy 

skorzystać z adresu e-mail. 

DODAJ KAMERĘ 

Uwaga: kamera obsługuje jedynie Wi-Fi 2.4G, przed 

dodaniem urządzeń upewnij się, że router obsługuje 



 

Wi-Fi 2.4G, a telefon tak samo musi być podłączony 

do tej samej sieci. 

Skanowanie kodu QR w celu dodania 

urządzenia 

 Należy podłączyć telefon do sieci Wi-Fi, a 

następnie kliknąć przycisk „Device adding by 

scanning the code”, zresetować kamerę, po 

usłyszeniu komunikatu głosowego „Please 

configure camera by scanning code or AP 

hotspot”, proszę kliknąć przycisk „Connect to the 

network”. 

 Wybierz własną sieć Wi-Fi i zaloguj się za 

pomocą hasła. 

 Skanuj kod QR wyświetlany w telefonie z 

obiektywem aparatu, zachowaj odległość 10-20 

cm i zachowaj równowagę. 

 Kliknij „I heard the beep voice” po usłyszeniu 

sygnału dźwiękowego, kilka sekund później 

usłyszysz głos „Internet connected. Welcome to 

use cloud camera.” 

 

 

Dodawanie przez połączenie z kablem 

sieciowym (obsługuje tylko urządzenia LAN 

Port Device) 

 Należy podłączyć kabel Ethernet do kamery i 

routera Wi-Fi. 

 Po połączeniu telefonu z siecią Wi-Fi kliknij „Add 

device” i „Addition by connecting to network 

cable”. 

 Zeskanuj kod QR na urządzeniu i poczekaj, aż 

połączenie sieciowe się powiodło. 

 

 
 

Dodawanie hotspotu AP 

 Po podłączeniu telefonu do sieci Wi-Fi, kliknij 

„Add device” i „Addition of AP hotspot”, po 

usłyszeniu głosu „Please configure camera by 

scanning code or AP hotspot”, kliknij „Connect 

to the network”, jeśli nie słyszysz głosu, zresetuj 

aparat. 

 Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby 

połączyć urządzenie z siecią „CLOUDCAM_XXXX” 

i wrócić do aplikacji YCC365 Plus. Kliknij „Next” i 

wybierz swój własny Wi-Fi i zaloguj się za 

pomocą hasła. 

 Poczekaj, aż połączenie Wi-Fi się powiedzie, a 

następnie usłyszysz głos „Internet connected 

welcome to use cloud camera”. 



 

 

 
 

TRYB BEZPOŚREDNY AP (specjalny) 

 Uruchom kamerę i usłyszysz głos „Please 

configure camera by scanning code or AP 

hotspot” (jeśli nie usłyszysz głosu, zresetuj 

kamerę). 

 Otwórz aplikację YI IOT, aby wejść do 

interfejsu logowania, kliknij „Local login”. 

 Połącz swój telefon z siecią 

„CLOUDCAM_XXXXXX”. 

 Kliknij „AP networked device preview” i kliknij 

„Next”. 

 Wyszukaj urządzenie wśród sieci Wi-Fi 

wykrytych przez telefon, a następnie kliknij na to 

urządzenie. 

 Wpisz login: admin i hasło: 12345, kliknij 

„CONFIRM”, następnie możesz podglądać 

interfejs. 
 

 

PRZEDSTAWIENIE FUNKCJI 

URZĄDZENIA 
Interfejs podglądu w czasie rzeczywistym 

 

 
 

A: Menu parametrów G: Obrót i pochylenie 

B: Migawka H: Wiadomość 

C: Tryb pełnoekranowy I: Jakość wideo 

D: Odtwarzanie wideo 
J: Tryb gotowości do 
rozmowy 

E: Resetowanie kąta 
pochylenia 

L: Dźwięk 

F: Ustawienie 
domyślne 

K: Więcej 

 
 
 
 
 

 
Biała kontrolka 
Wyświetlanie albumów w chmurze 
Nagranie wideo do telefonu 



 

 
O PTZ/USTAWIENIE DOMYŚLNE 

 PTZ 

Przesuwając pokrętło lub przesuwając ekran w 

podglądzie na żywo, można kontrolować obracanie 

się kamery. 

 Ustawienie domyślne 

1. Kliknij ikonę ustawień domyślnych, aby 

wejść do interfejsu zarządzania 

ustawieniami domyślnymi. 

2. Dodaj ustawienie domyślne: można dodać 

kilka ustawień domyślnych. 

3. Usuń ustawienia domyślne: kliknij ikonę 

edycji, aby usunąć dodane ustawienia 

domyślne. 

Dodaj ustawienie domyślne 
 

  

Usuwanie ustawień domyślnych 
 

  

O ODTWARZANIE WIDEO 

Wideo jest domyślnie nagrywane w chmurze. Jeśli 

chcesz odtworzyć film na karcie pamięci SD, możesz 

go przełączyć wybierając opcję „Play videos from” 

na „SD card”. 

 Wideo w chmurze wykorzystuje funkcję 

mapowania kolorów, ciemny niebieski oznacza 

nagrywanie alarmowe, a jasny niebieski - 

nagrywanie poza alarmowe. Karta pamięci SD w 

kolorze jasnoniebieskim. 

 Kliknij ikonę daty, aby odtworzyć wideo z 

wybranej daty. 

 Kliknięcie ikony „ ” może dostosować 

prędkość odtwarzania wideo w chmurze, ale nie 

jest ona obsługiwana na kartach SD. 



 

 

 
 

 
O ŚCIĄGNIĘCIE WIDEO Z CHMURY / 

UDOSTĘPNIJ WIDEO Z CHMURY 

Kliknij ikonę albumu w chmurze i kliknij film, kliknij 

„Download” aby zapisać film w telefonie lub kliknij 

„Share”, aby udostępnić film na Facebooku i na 

YouTube. 

O ODTWARZANIE WIDEO W CHMURZE 

Kliknij przycisk „Message”, aby wyświetlić wideo 

alarmowe. 
 

  

PREFERENCJE 
Kliknij „ ” na ekranie podglądu, aby sprawdzić 

menu parametrów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O OBSŁUGA PRZECHOWYWANIA 

DANYCH W CHMURZE 

Oferujemy 30-dniowy darmowy serwis w chmurze. 

Następnie można wybrać opcję płacenia za usługę 

po niskich kosztach. 

Wybierz opcję „Cloud service” i sprawdź pakiety 

abonamentowe. 

Istnieją trzy rodzaje pakietów abonamentowych dla 

użytkownika. Można wybrać, aby zapłacić za tę 

usługę miesięcznie lub rocznie. 

Aby opłacić abonament przez PayPal, kliknij „Go to 

PayPal now”, a następnie zakończ płatność (należy 

zainstalować aplikację PayPal z góry). 

Zmień nazwę urządzenia 

Ustawienie czasu 
zakończenia nagrywania 

Udostępniaj z innymi 
użytkownikami 



 

 

 
 

O USTAW TRYB NAGRANIA NA KARTĘ 

Włóż kartę SD do szczeliny karty i włącz zasilanie 

aparatu. 

Wymagania dotyczące kart SD: 

 Pojemność karty pamięci: 8 - 128 GB 

 Karta pamięci SD typu C10 

 Użyj dopiero po zakończeniu formatowania. 

 Zalecenie korzystania z kart Kingston/ 

SanDisk/Samsung. 

Kliknij przycisk „Device storage”, aby sprawdzić stan 

pamięci. 

Kliknij „Memory card recording mode”, aby wybrać 

tryb zapisywania wideo na kartę SD. 

 

 
 

 
O USTAWIENIA POWIADOMIEŃ 

O USTAWIENIA POZOSTAŁYCH FUNKCJI 
 

  

Mikrofon: 

Włączanie/wyłączanie mikrofonu 

Tryb nocny: 

 Wyłączenie - wyłączenie trybu nocnego 

 Włączanie – włączenie trybu nocnego 

 Automatyczne - automatyczne przełączanie 

Kumulacja obrazu 180° (image rollover): 

Odwróć obraz, gdy kamera jest zainstalowana pod 

dachem. 

Zmień sieć Wi-Fi: 

Zmień sieć Wi-Fi w urządzeniu. 

Uwaga: 

Sieć Wi-Fi musi być dostępna do wyszukiwania, jeśli 

zmieniono lokalizację i jeśli sieć Wi-Fi jest inna, 

Włącz przełącznik detekcji 

ruchu 

Włącz przełącznik dźwięku 

Powiadomienia w trybie "push" 



 

należy zresetować i ponownie połączyć się z nową 

siecią Wi-Fi. 

Szczegóły urządzenia: sprawdź ID i numer 

oprogramowania sprzętu w urządzeniu. 

Usuń urządzenie: usuń kamerę z konta, jeśli chcesz 

użyć innego konta, aby dodać kamerę. 

O PODZIELONY EKRAN DO OGLĄDANIA 
(TYLKO DLA WIELU URZĄDZEŃ W 
RAMACH TEGO SAMEGO KONTA) 

 

 

JAK UŻYWAĆ KAMERY NA 

KOMPUTERZE 
Zaloguj się: www.ucloudcam.com 

 

 

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA 
1. Nie można instalować kamery? 

A. Upewnij się, że kamera została 

zresetowana. Naciskaj przycisk Reset, aż 

usłyszysz komunikat głosowy. 

B. Obsługuje tylko Wi-Fi 2.4GHZ, jeśli router 

Wi-Fi jest 5GHZ, należy przełączyć na tryb 

dualny 2.4/5GHZ. 

C. Włącz funkcję GPS przed dodaniem 

urządzenia do telefonu komórkowego z 

systemem Android. Po zakończeniu 

instalacji, zostaniesz poproszony o 

włączenie usługi GPS przy pierwszym użyciu 

aplikacji, jeśli nie zdecydujesz się na 

włączenie usługi GPS, odinstaluj i ponownie 

zainstaluj aplikację. 

D. Upewnij się, że kamera nie była powiązana 

z innym kontem. 

Aktualnie dostępne są cztery komunikaty 

głosowe: 

(1) „Please configure camera by scanning code 

or AP hot spot” 

(2) Wybierz sieć Wi-Fi i zaloguj się za pomocą 

hasła, po tym jak urządzenie wyda dźwięk 

podobny do „beep” usłyszysz komunikat 

“Please wait for Wi-Fi connecting”. 

(3) „Please wait for internet connecting” po 

otrzymaniu internetowego adresu IP. 

(4) „Internet connected welcome to use cloud 

camera” 

A. Jeśli nie możesz przejść do drugiego 

kroku, sprawdź, czy sieć Wi-Fi nie jest 

ukryta, a router Wi-Fi nie jest zbyt 

daleko od kamery. Jeśli ten sposób nie 

działa, proszę zeskanować kod QR, aby 

dodać kamerę. 

B. Jeśli nie możesz przejść do trzeciego 

kroku, zmniejsz liczbę użytkowników 

Wi-Fi i usuń znaki specjalne z Twojego 

hasła Wi-Fi. 

C. Jeśli nie możesz przejść do czwartego 

kroku, spróbuj ponownie, jeśli nadal 

nie działa, skontaktuj się ze 

sprzedawcą. 

2. Dlaczego występuje przerwa w czasie 

nagrywania filmu na kartę SD? 

Rozmiar pliku wideo jest ograniczony. Gdy rozmiar 

pliku wideo jest bliski wartości maksymalnej, plik 

wideo zostanie utworzony, a następny film będzie 

nadal nagrywany, istnieje interwał między nimi, ale 

bardzo krótki. 

3. Karta pamięci SD nie może być odczytana? 

Należy sprawdzić kartę SD, czy spełnia ona 

wymagania jakościowe, gdy sygnał Wi-Fi nie jest 

dobry, nie można jej również zidentyfikować. 

4. Oś czasu nagrywania wideo jest pusta po 

wygaśnięciu usługi w chmurze. 

Wideo nie może być odtwarzane po wygaśnięciu 

usługi w chmurze; jeśli nie ma karty SD w kamerze, 

wideo nie może być nagrywany. 

Jeśli karta SD zawsze działa, ale pliki wideo zniknęły, 

sprawdź stan karty SD. Jeśli jest to prawidłowe w 

aplikacji, ale nie ma nagrania wideo, sformatuj kartę 

http://www.ucloudcam.com/


 

SD. Jeśli nadal nie działa, należy zdobyć nową kartę i 

spróbować ponownie. 

5. Dlaczego nie mogę otrzymywać powiadomień 

na mój telefon? 

Upewnij się, że aplikacja dostaje wiadomość z 

prawem do wysyłania wiadomości. 

W przeciwnym razie, gdy oglądasz wideo w czasie 

rzeczywistym w aplikacji, nie ma powiadomień 

ostrzegawczych, ponieważ nie ma potrzeby 

wysyłania powiadomień, gdy oglądasz w czasie 

rzeczywistym. 

Zaawansowany system powiadomień w trybie 

"push" oznacza, że powiadomienia ostrzegawcze 

nie będą wysyłane do telefonu przez cały czas, ale 

będą nagrywać wszystkie wiadomości i filmy. 

6. Kamera rozłącza się? 

Należy sprawdzić zasilanie i sieć internetową, a 

następnie zrestartować kamerę. Jeśli ten sposób nie 

działa, proszę usunąć urządzenie i ponownie dodać 

je w aplikacji. 

7. Wideo przerywa lub wideo działa powoli. 

Jeśli wideo ciągle się ładuje/buforuje, sprawdź 

połączenie internetowe. 

8. Jak inni ludzie mogą oglądać wideo? 

Udostępnij swoje konto w aplikacji innym osobom. 

9. Ile osób może jednocześnie korzystać z konta? 

Nie ma żadnych ograniczeń. 

10. Dlaczego dodawanie kamery do innego konta 

mogłoby się nie udać? 

Jedna z kamer ma jedno konto, jeśli drugie konto 

wymaga dodania kamery, należy usunąć kamerę w 

bieżącym urządzeniu. 

11. Jak mogę podłączyć kamerę do innej sieci Wi- 

Fi? 

Jest to możliwe na dwa sposoby: 

A: Gdy musisz zmienić sieć Wi-Fi na inną, nie 

zmieniając lokalizacji. 

Parameter setting >> Wi-Fi Network >> wybierz 

sieć Wi-Fi 

B: Gdy kamera zostanie przeniesiona do innej 

lokalizacji, uruchom kamerę. Na stronie głównej 

pojawi się komunikat „Device disconnected”, a 

następnie kliknij przycisk „TROUBLESHOOT”, aby 

ponownie połączyć się z siecią Wi-Fi. 

O UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

 Przed użyciem kamery należy upewnić się, że 

napięcie zasilania jest prawidłowe. 

 Nie wolno upuszczać urządzenia ani narażać go 

na fizyczne wstrząsy. 

 Nie wolno dotykać modułów czujników palcami. 

Jeśli czyszczenie jest konieczne, należy użyć 

czystej szmatki z odrobiną etanolu i delikatnie 

przetrzeć. Jeśli aparat nie będzie używany przez 

dłuższy czas, załóż pokrywę obiektywu, aby 

chronić sensor przed zabrudzeniem. 

 Nie należy kierować obiektywu kamery w stronę 

silnego światła, takiego jak słońce lub żarówka. 

Silne światło może spowodować fatalne 

uszkodzenie aparatu. 

 Czujnik może zostać przepalony wiązką 

laserową, dlatego też, gdy używany jest 

jakikolwiek sprzęt laserowy, należy upewnić się, 

że powierzchnia czujnika nie jest wystawiona na 

działanie wiązki laserowej. 

 Nie należy umieszczać kamery w bardzo 

wysokich lub niskich temperaturach, zapylonym 

lub wilgotnym otoczeniu i nie narażać jej na 

wysokie promieniowanie elektromagnetyczne. 

 Aby uniknąć akumulacji ciepła, należy zapewnić 

dobrą wentylację urządzenia. 

 Nie zanurzać kamery w wodzie lub innych 

cieczach. 

 Podczas transportu należy zapakować kamerę w 

oryginalne lub podobne materiały 

opakowaniowe. 

Uwagi: 

W przypadku kamer obsługujących promienniki 

podczerwieni należy zwrócić uwagę na następujące 

środki ostrożności, aby zapobiec odbiciom 

promieniowania podczerwonego: 

 Pył lub smar na pokrywie kopułki spowoduje 

odbicie promieni podczerwieni. Nie należy 

zdejmować folii osłony kopułki przed 

zakończeniem instalacji. Jeśli na pokrywie 

kopułki znajduje się kurz lub smar, należy ją 

oczyścić czystą, miękką ściereczką i alkoholem 

izopropylowym. 

 Upewnij się, że w miejscu montażu nie ma 

odblaskowych powierzchni obiektów 

znajdujących się zbyt blisko kamery. Światło 

podczerwone z kamery może odbijać się z 



 

powrotem do obiektywu, powodując jego 

odbicie. 
 

GWARANCJA 
Gwarancja jest ważna przez 12 miesięcy i można ją 

zastosować do sprzedawcy (nas), poprzez dane 

kontaktowe wymienione w prawym dolnym rogu. 

Aby złożyć reklamację gwarancyjną, należy wysłać 

numer i datę zakupu. 
 
 

 
 

 

 

Symbol utylizacji i recyclingu zgodnie z 
dyrektywą WEEE. Symbol WEEE jest 
umieszczany na produktach zgodnych z 
dyrektywą UE 012/19/UE w sprawie 
zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego (WEEE). Ma on na celu 
zapobieganie niewłaściwej utylizacji 
produktu oraz promowanie ponownego 
wykorzystania i recyclingu. 

 


