
 

 

NAZWA PRODUKTU: KAMERA WiFi IP 

MONITORING HD W ŻARÓWCE 360 STOPNI 

S152 

 

Cechy produktu 

 Kamera internetowa w żarówce WiFi. 

 Łatwość w obsłudze 

 Niepozorny wygląd 

 Podgląd obrazu na żywo przez Internet z dowolnego miejsca na świecie. 

 Wbudowany mikrofon i głośnik 

 Stałe zasilanie, z oprawki żarówki 

 Rozdzielczość wideo: 1280 x 720 HD 

 Kąt widzenia: 120 Wide Angle 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Obiektyw HD Wide Angle FishEye 120° 

2. Wbudowany przycisk "Reset" 

3. Oświetlenie LED 

4. Dioda sygnalizująca działanie 

5. Slot kart Micro SD do 32GB 

6. Otwory odprowadzające ciepło 

7. Gwint żarówki E27 

Instrukcja obsługi  

1. Uruchomienie 

a. Włóż kartę micro SD do gniazda w żarówce. 

b. Upewnij się, że zasilanie lampy (E27) jest wyłączone 

c. Wkręć żarówkę (110 do 220 V), aż zostanie pewnie osadzona. 

d. Włącz światło. 

e. Pojawi się informacja głosowa. 

2. Zdalne sterowanie 

Aby zobaczyć obraz z kamery zamontowanej w żarówce należy pobrać aplikację na 

telefon korzystając z kodu QR umieszczonego na pudełku produktu. 

 
Pobrać aplikację V380 

 dla Androida – w sklepie Google Play 

 dla iOS – w sklepie AppStore 

i zainstalować aplikację.  

3. Dodawanie żarówki do aplikacji i podgląd z kamery 

Sposób 1: Tryb hotspot AP 

Tryb domyślny kamery to tryb hotspot AP, naciśnięcie przycisku „Reset” kamery 

przez 7 sekund przywróci ustawienie domyślne do "trybu hotspot AP" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

Otwórz połączenia WiFi na 

swoim telefonie i połącz się z 

hotspotem urządzenia. 

Otwórz aplikację mobilną 

kliknij „Device Linked”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliknij „LAN Search”, a następnie 

kliknij „add selection device”, aby 

pokazało się na liście urządzeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliknij „Device configuration” – „Network Setting” i zaznacz „AP hot mode”, 

(wybierz router WiFi i wpisz hasło routera WiFi), a następnie zapisz. Pojawi się 

informacja „Routing connection done”  

Sposób 2: Szybka konfiguracja AP (Quick AP config) (ten sposób jest niedostępny 

dla użytkowników iPhone – użytkownik iPhone musi podłączyć ręcznie) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Z AP Mode Selected, naciśnij „Device 

Unlinkod” na swojej aplikacji, kliknij 

„AP Quick Setup”, a następnie pojawi 

się urządzenie. (Ponieważ domyślnym 

ustawieniem kamer zewnętrznych jest 

tryb Hotspot AP, proszę długo nacisnąć 

przycisk Reset, aby aktywować tryb 

Hotspot AP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urządzenie pojawi się w głównym 

interface, kliknij go, aby obejrzeć obraz 

 

 

 

 

 

Sposób 3: WIFI smart link 

Naciśnij przycisk „Reset” kamery przez 7 sekund, aby przywróci ustawienie domyślne 

do „AP hotspot mode”; a następnie naciśnięcie przycisku „Reset” na kamerze przez  

1 ~ 2 sekundy przechodzi do „WIFI Smart Link” 

  

Telefon komórkowy łączy się  

z odpowiednim punktem dostępu do 

routera WIFI. 

 

Kliknij "WIFI Smart Link” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Wprowadź hasło routera (Ustaw 

użytkownika SSID jako poprawny)  

i kliknij przycisk „Next step” 

 

 

 

 

Po wykonaniu tej czynności kamera spróbuje połączyć się z routerem  

z wprowadzonym identyfikatorem SSID i hasłem. Proces ten zajmie 30 ~ 60 sekund, 

po pomyślnym podłączeniu kamery do routera, kamera doda się do listy urządzeń. 

Możesz kliknąć element na liście urządzeń, wtedy zobaczysz wideo na żywo. 

 

 

 

1. Zdjęcie 

2. Dźwięk 

3. Interkom  

4. Ustawienie obiektywu 

5. Tryby  

 

 

 

4. Odtwarzanie wideo 

Naciśnij w aplikacji „Playback”, wybierz właściwości filmu, a następnie „Search for 

files”. Wybierz plik, który chcesz odtworzyć i następnie otwórz go.  

 

 

Screenshot – zdjęcie 

Last – poprzedni 

Stop/play – stop /play 

Next – następny 

Sound – dźwięk 

Progress bar – pasek postępu 

Mode – tryb 

Lens - obiektyw 

 

 

5. Ustawienie urządzenia 

Po wybraniu w aplikacji „Device” można skonfigurować następujące ustawienia. 



 

 
a. Ustawienia sieci (Network settings) 

Tryb AP i tryb WiFi mogą być wymienne 

AP mode: Ustaw kamerę jako niezależny Hotpot. (Kamera działa na WiFi, 

prefiks to "MV", np. "MV310000000) 

Station mode: Ustaw kamerę jako WiFi, kamera połączy się z wybranym WiFi 

przez Ciebie i będziesz mieć dostęp do niej przez Internet. 

b. Ustawienia nagrywania (Recording settings) 

Auto record: nagrywanie ciągłe; 

Alarm record: zapis zdarzeń z alarmem 

Record Audio: nagrywanie z dźwiękiem 

Record Quality: standardowa rozdzielczość i wysoka rozdzielczość (HD) 

(wybierając nagrania z wysoką rozdzielczością będą duże plik z krótszym 

czasem przechowywania na karcie) 

c. Ustawienie daty i czasu (Data & Time settings) – możliwość ustawienia czasu 

urządzenia. 

d. Ustawienie alarmu (Alarm settings) 

e. Konfiguracja statecznego IP (Static IP configuration) – możliwość ustawienia 

statycznego IP, można ustawić ręczną lub automatyczną konfigurację. 

f. Aktualizacja urządzenia (Device Upgrade) 

6. Pozostałe funkcje 

Po wybraniu w aplikacji More pojawi się: 

 App notification – ustawienie wiadomości alarmu 

telefonu komórkowego 

 Photo – przegląd, udostępnienie i usuwanie zdjęć lub 

filmów 

 Area selection – wybór obszaru 

 Operation guidance – sprawdź instrukcję konfiguracji 

urządzenia i często zadawane pytania. 

 Software password – ustaw hasło gestu aplikacji 

 About – informację o wersji aplikacji i aktualizacja online. 



 

Po wybraniu w aplikacji „My Device” pojawi się: 

 Delete - możliwość samodzielnego usuwania urządzenia 

 Edit - możliwość zmiany numeru identyfikacyjnego, nazwy użytkownika i hasła 

urządzenia (jeśli podasz nazwę użytkownika i hasło, możesz modyfikować je 

bezpośrednio tutaj, zamiast dodawać kolejne wpisy urządzenia) 

 Arm – włączenie i wyłączenie alarmu 

 Info 

 

 

 

 


