SmartLife BC01W – návod
Nainstalujte si aplikaci Smart Life (kompatibilní se systémy iOS a Android) a zaregistrujte se.
Registraci je možné provést buď přes e-mailovou adresu, nebo telefonní číslo. Na zvolený telefon/email vám přijde registrační kód, po jeho vyplnění si zvolte heslo do aplikace.

Po úspěšné registraci si vytvořte svůj profil – rodinu. Můžete zvolit v jakých pokojích bude vaše
SmartLife zařízení umístěno. Vyplňte také libovolné jméno rodiny a její umístění. Nyní můžete začít
s přidáváním zařízení!

Pozn. Při přidávání zařízení musí být telefon připojen na Wi-Fi síť, jejímž prostřednictvím budete
následně SmartLife zařízení ovládat. Wi-Fi síť musí být na frekvenci 2,4 GHz.

Na úvodní obrazovce zvolte volbu Přidat zařízení (pokud již máte nějaké zařízení přidáno, zvolte +
v pravé horní části obrazovky) a poté a poté zkontrolujte, zda je vybrána volba Přidat ručně.

Pro přidání kamery BC01W vyberte volbu Kamera v sekci Security & Sensor. Ujistěte se, že je kamera
zapojena do elektrické zásuvky. Po zapojení začne dioda na kameře zrychleně blikat. Vyplňte heslo do
Wi-Fi sítě. Spustí se párování. V jeho průběhu je nutné před kameru umístit displej mobilního
telefonu, na kterém se zobrazí párovací QR kód. Potvrďte, že dioda na kameře změnila barvu blikání a
pokračujte na další krok, kde se párování dokončí.

Pojmenování a umístění doporučujeme využívat zejména při plánu, kdy budete chtít používat více
SmartLife zařízení. Nyní můžete začít zařízení používat!
V základní přehledu vidíte jméno kamery a informaci o tom, zda je online.

Pokud klepnete na název kamery, vidíte aktuálně snímaný obraz. Jednotlivé funkce a stav baterie jsou
viditelné pod snímaným obrazem. V nastavení kamery (symbol tří teček v pravém horním rohu)
Upozornění: v nastavení chování baterie (Power Manage) doporučujeme
upravit procento, při kterém začne kamera odesílat upozornění, že je
baterie vybitá. Obzvláště po prvním vybalení a spárování s aplikací je
pravděpodobné, že baterie kamery bude mít nízký stav, a tudíž neustále
odesílat upozornění.

Popis kamery

1 – pohybový senzor
4 – kamera
7 – microUSB slot
10 – slot na kartu TF

2 – infraLED
5 – mikrofon
8 – reset
11 – reproduktor

3 – světelný senzor
6 – LED indikátor
9 – on/off

Kamera funguje se dvěma dobíjecími bateriemi typu
18650. Baterie jsou již součástí balení.
Upozornění: při dobíjení kamery přepněte vypínač u
dobíjecího konektoru do polohy OFF.

Zařízení je určeno pro domácí použití.

