
Panoráma kamera 

Felhasználói kézikönyv 
 

Elöljáróban 
 

Funkciók: 

• Panoráma lencsék: 360 fokos megfigyelés, mindent lát 

• Távoli megfigyelés: mobiltelefonján vagy táblagépén bárhol és bármikor nyomon követheti 

az eseményeket (internet hozzáférés szükséges) 

• Megbízható mobil alkalmazás: lehetővé teszi a kamerák teljes irányítását és ….. 

• Mozgásérzékelés és intelligens figyelmeztetések: a riasztás aktiválódik, ha bármilyen 

mozgás érzékelhető; azonnali üzenetküldés okoseszközére 

• Mentés SD-kártyára (nem része a csomagnak): akár 128 GB-os (min. 16GB-os) SD kártyát 

vagy TF memória kártyát is csatlakoztathat 

• Kétirányú hangkommunikáció: a beépített hangszóró és mikrofon segítségével kétirányú 

kommunikáció lehetséges 

 

Részek és funkciók: 
forgó alap (E27-es aljzat) 

újraindító gomb (reset) 

LED jelzőfény 

Mikrofon 

Kamera 

Mikro SD kártya helye 

hangszóró 

LED megvilágítás 

 

LED státuszok 

A LED jelzőfény az eszköz állapotát jelzi. Az alábbi táblázatban találja meg a jelzések jelentését. 

 

Szín Állapot 

Piros Az eszköz áram alatt van, indítás megkezdve 

Villogó piros Indítás befejezve és WIFI router jelszóra vár, 

vagy 

indítás befejezve és kapcsolat létrehozása a 

WIFI routerrel 

Zöld A kapcsolódás a WIFI routerhez sikeres volt, 

kapcsolódás az internethez 

Villogó zöld Kapcsolódva a szerverhez, normál működés 

Piros és villogó zöld Frissítés 

 

 

Mikro SD/TF kártya 

Minimum 16 GB tárolókapacitás szükséges, de az eszköz akár 128 GB-ot is képes támogatni. Az 

alábbi táblázatban a felvett videóintervallum becsült értéke látható. 

 

SD kártya memóriája Videofelvétel tárolása 

16 GB kb. 1 nap megfigyelés tárolása 



32 GB kb. 2-3 nap megfigyelés tárolása 

64 GB kb. 5-7 nap megfigyelés tárolása 

128 GB kb. 10-14 nap megfigyelés tárolása 

 

 

Installáció 
 

Figyelmeztetések 

• A kamerát egy olyan helyre szerelje fel, ahol a WIFI elérés zavartalan 

• Tartsa távol a nedvességtől (pl. ne szerelje fel párologtató mellé) 

• Óvja a közvetlen napfénytől, az erős fénytől és a portól 

• Ne szerelje fel olyan helyre, ahol nagy mennyiségű/mértékű rezgésnek lenne kitéve 

• Tartsa a kamera lencséjét tisztán, ha szükséges puha ronggyal portalanítsa 

 

1. Kapcsolja iOS vagy Androidos eszközét a WIFI hálózathoz 

Tipp: győződjön meg, hogy a kívánt helyen a WIFI jel erős 

2. Helyezze be a kamerát az aljzatba és tekerje szorulásig (kérjük áramtalanított hálózat mellett 

dolgozzon!) 

3. Töltse le és installálja az IP360 alkalmazást. Indítsa el az alkalmazást és hozzon létre egy új 

felhasználót 

4. Kapcsolja be az áramot és kövesse az alkalmazásban található utasításokat a kamera 

beállításához. 

 

Figyelmeztetések 

 

Applikáció 
 

• Regisztráció 

◦ Az új használóknak egy felhasználói fiókot kell létrehozniuk. 

◦ Válassza ki a „Bejelentkezés” opciót és hajtsa végre a regisztrációt a szükséges 

információk megadásával 

◦ Kérjük e-mail címe megadásával regisztráljon. Válassza ki az „Megszerez” funkciót, 

hogy a megerősítő kódot elküldjük e-mail címére. Adja meg a kódot a regisztrációs 

folyamat véglegesítéséhez. 

◦ A jelszó megadása után be tud jelentkezni felhasználói fiókjába. 

 

• Jelszó visszaállítása 

◦ Ha elfelejtette jelszavát, válassza az „Elfelejtett jelszó” opciót, amely a jelszó 

visszaállításához szükséges oldalra navigálja Önt, ahol megadhatja felhasználónevét és 

új jelszavát 

◦ Ellenőrző kódot fogunk küldeni e-mail címére, melyet meg kell adnia jelszava 

megváltoztatásához. 

 

• Bejelentkezés 

◦ Amint az alkalmazás betöltött, a bejelentkező képernyő jelenik meg 

◦ Adja meg felhasználónevét (ami a regisztrációkor megadott e-mail címe) 

◦ Belépés után megjelenik a főmenü. 

 

• Főmenü 

◦ Kamera hozzáadása 



▪ Ha a kamerán a piros jelzőfény világít és azt hallja, hogy „Adja meg a WIFI jelszót”, 

akkor bejelentkezés után érintse meg a „+” jelet a főmenüben, hogy egy új kamerát 

adhasson hozzá 

▪ Kérjük hangosítsa fel mobiltelefonját és maradjon a kamera közvetlen közelében 

▪ Egy „ding-dong” hangot fog hallani, amely azt jelzi, hogy a kamera megkapta a 

beállítási információkat 

▪ A WIFI jelszó megadása után várakozzon pár másodpercet 

▪ Amikor a kamerából újabb „ding-dong” hangot hall, kérjük várjon pár másodpercet, 

míg a kamera csatlakozik a hálózathoz 

▪ Ha azt hallja, hogy „rossz jelszó, kérjük adja meg újra”: kérjük ellenőrizze és adja 

meg a megfelelő WIFI jelszót 

▪ Ha azt hallja a „kamera készen áll” akkor kéjük várja meg, míg az applikációban 

megjelenik az az oldal, ahol megadhatja az új kamera nevét 

 

◦ Előnézet 

▪ Miután hozzáadta az új kamerát válassza a (180 online) funkciót, hogy lássa az élő 

képet. 

▪ Kapcsolódás, előnézet, 3D nézet 

▪ Az applikáció támogatja a 3D-s nézetet, egyszerűen érintse meg és húzza el az élő 

képet a 3D-s nézethez 

 

Ikon Funkció 

 Előnézet megállítása 

 Kamera beállítások 

 SD kártya visszajátszás 

 Hang kapcsolása 

 Screenshot 

 Belső kommunikáció 

 Helyi felvétel indítása 

 Helyi felvétel megállítása 

 Felbontás: adaptív, HD, 

folyamatos 

 LED fény ellenőrző 

gomb 

 

◦ Távoli lejátszás: 

▪ Ha kamerában van SD kártya, akkor az applikáció segítségével visszajátszhatja a 

felvételeket. Érintse meg a … gombot és válassza ki a visszajátszani kívánt 

periódust. 

 

  FONTOS! Kérjük kapcsolja ki és áramtalanítsa a kamerát, mielőtt behelyezné 

  vagy  kivenné a micro SD kártyát. Ha nem így jár el, az károsíthatja a kamerát 

  vagy az SD kártyát. 

 

◦ Videó jegyzőkönyv 

▪ Ha a kamerában van mikro SD kártya, akkor a … gomb megérintésével 

kiválaszthatja a visszajátszani kívánt periódust. Keressen egy „ipc360” nevű fájlt a 

telefon memóriájában, és egy ipc360-videofájlt. Le is játszhatja a videofelvételt, de 



akár el is küldheti másoknak, ha a felvételt a telefonjában tárolja. 

 

◦ Értesítések  

▪ a Figyelmeztetések menü a főmenüből érhető el a … ikon megérintésével. 

▪ A … azt jelzi, hogy új, olvasatlan értesítés van. 

▪ Kattintson a figyelmeztetési információkra a Figyelmeztetések (Alert) menüben. 

▪ Csak a riasztások kerülnek továbbításra a felhasználó okoseszközére. 

▪ A riasztáshoz tartozó képek megtekintéséhez és/vagy letöltéséhez válassza ki a … 

ikont a Riasztási Listából 

▪ Kiválasztás után akár törölheti is a képeket. 

 

  FONTOS! Kérjük kapcsolja ki és áramtalanítsa a kamerát, mielőtt behelyezné 

  vagy kivenné a mikro SD kártyát. Ha nem így jár el, az károsíthatja a kamerát 

  vagy az SD kártyát. 

 

◦ Eszközbeállítások 

▪ válassza ki a …. ikont a Főmenüből, hogy a Kamera beállításai menübe jusson. 

▪ Elérhető lehetőségek: 

• (1) Kamera átnevezése 

• (2) Eszköz megosztása 

• (3) Perspektíva 

• (4) LED ellenőrzés mód 

• (5) Fény: ki/bekapcsolás 

• (6) Riasztás: riasztás ki/bekapcsolása 

• (6) Hang: hang felvétel ki/bekapcsolása, beállítása 

• (7) Nyelv és Időzóna 

• (8) Kamera információk, pl. firmware verzió, eszköz MAC címe 

• (9) mikro SD kártya státuszának ellenőrzése 

• (10) elérhető frissítések ellenőrzése 

• (11) Kamera törlése 

• (12) Újratöltési beállítások 

 

◦ Kamerakép megosztása 

▪ Az applikáció segítségével megoszthatja a kamera képét két másik felhasználóval is 

▪ Válassza az … ikont a Főmenüben, vagy a … lehetőséget a kamera beállításai közül 

▪ Kattintson a + jelre a jobb felső sarokban 

▪ Adja meg a felhasználókat, akikkel szeretné megosztani a kameraképet majd 

kattintson az OK - ra 

▪ Ha szeretné megszüntetni a megosztást, válassza ki a jobb oldali a listából a 

felhasználót 

 

◦ LED státusz ellenőrzése 

▪ Az applikációban beállíthatja, hogy a led kontrol mód automatikusan kapcsoljon-e 

be, vagy manuálisan kívánja aktiválni 

▪ a LED ellenőrzés menü eléréséhez válassza a Kamera beállítások menüben a … 

ikont 

▪ Ha azt szeretné, hogy a LED ellenőrzés mód a fényviszonyokhoz alkalmazkodva 

automatikusan bekapcsolódjon, válassza az „Auto” lehetőséget 

▪ válassza a Manuális lehetőséget, ha ön szeretné ezt a funkciót bekapcsolni az app 

segítségével 

 

◦ Látómező 



▪ A kamera által megjelenített látómező attól függően állítható, hogy a kamerát hová 

szerelték fel 

▪ válassza a Perspektíva/Látómező lehetőséget a Kamera beállításai menüben 

▪ Ha a kamerát a plafonra szerelték válassza a „Felső nézet” opciót majd kattintson a 

Befejezésre 

▪ Falra szerelt kamera esetében válassza a „Fali nézet” opciót majd kattintson a 

Befejezésre 

 

◦ Hang 

▪ Válassza ki a Hang opciót az eszköz beállítási menüjében 

▪ A kiválasztható hangok a következők: Videó ki/bekapcsolása, Üdvözlés, Internet 

státusz, és Jelzések 

▪ A kommunikáció hangjai és a hangjelzések egymástól függetlenül állíthatóak 

 

◦ Nyelv és Időzóna 

▪ Válassza a nyelv és Időzóna opciót a Kamera beállításai menüben 

▪ A nyelv beállításai menüben kiválaszthatja a megfelelő nyelvet 

▪ Az időzóna beállításai menüben kiválaszthatja a megfelelő időzónát 

 

◦ Kamera információk 

▪ Ebben a menüben különböző információk találhatók a kameráról, mint például a 

kamera típusa, a kamerához kapcsolódó hálózat SSID-ja, gyártói verziószám, IP cím 

és MAC cím 

▪ Válassza ki a kamera Információk opciót az információk megjelenítéséhez 

 

◦ Mikro SD kártya információ 

▪ ez a menü információkat jelenít meg a TF kártyáról. A TF kártyán két rész kerül 

létrehozásra: videó és kép. Az összes és az elérhető kapacitás is megjelenítésre kerül. 

 

◦ Applikáció beállítások 

▪ Válassza az … ikont az applikáció beállításainak eléréséhez 

▪ Kilépés után is kaphat figyelmeztető üzeneteket, ha aktiválja a figyelmeztetések 

menüt 

 

◦ Visszajelzés 

▪ válassza az … ikont a Visszajelzés menü eléréséhez 

▪ kérjük küldje el észrevételeit, javaslatait és természetesen felmerülő kérdéseit is. 

 

◦ Rólunk 

▪ Válassza ki a Visszajelzés menüt. Ellenőrizze, hogy az applikáció legfrissebb 

verzióját használja-e. 

 

◦ Jelszó módosítása: 

▪ válassza a Beállítások menüből a „Jelszó módosítása” opciót 

▪ a régi jelszó magadására szüksége lesz! 

 

• Kamera újraindítása 

◦ A kamera újraindítása szükségessé válik: 

▪ a WIFI név és jelszó megváltoztatásakor 

▪ a WIFI router megváltoztatásakor 

▪ a hozzárendelt felhasználó megváltoztatásakor 

◦ Kérjük győződjön meg róla, hogy a kamera működőképes állapotban van! 



◦ A kamerán az újraindítási lukba helyezzen be egy kicsi vékony eszközt (pl. SIM cserélő 

tűt) 

◦ Nyomja határozottan és egyenesen a tűt 

 

Csatolmány 
 

Problémamegoldás 

 

Elfelejtettem a felhasználónevemet/jelszavamat 

 
• Válassza a Bejelentkezés → Elfelejtett 

jelszó lehetőséget és adja meg a 

regisztráció során használt e-mail címét. 

Erre az e-mail címre küldünk önnek egy 

új jelszót. 

• Kérjük ellenőrizze a Spam mappát is. 

• Bejelentkezés után kérjük változtassa 

meg az általunk küldött jelszót! 

A kamera nem kapcsolódik a Wifi routerhez. • ha a kamera túlzottan gyakran elveszíti a 

WIFI jelet, az azt is jelentheti, hogy a 

kamera a WIFI elérés szempontjából 

nem megfelelő helyre került 

felszerelésre. Javasoljuk, hogy a kamerát 

a WIFI router közelében helyezze el és 

próbálja újra csatlakoztatni. 

• Kérjük ellenőrizze a WIFI jelszót és 

próbálja újra 

A jelen idejű kamera kép átmenetileg eltűnt. • Ha hálózati elérés nem tökéletes, akkor a 

kamerakép közvetítése is csúszhat. 

Kérjük ellenőrizze, hogy a kamera WIFI 

elérése zavartalan. 

Nincs hang a videofelvételen. • Kérjük ellenőrizze, hogy a videofelvétel 

lejátszása menüben a hangot 

bekapcsolta. Továbbá azt is ellenőrizze, 

hogy az applikációban is be van 

kapcsolva a hang. 

 

Specifikációk 

 

Általános 

Dimenzió 85mm szélesség, 133 mm magasság 

Súly 150 g 

Lámpa foglalat E27/E26 

Áramellátás -100 – 240V AC, 50-60 Hz 

Fogyasztás <6 W 

Világítás 24X 0.1 W LED fény 

Kamera 

Látómező 360º 



Képérzékelő 1/3” Progresszív CMOS 

Látószög 180º 

Lencsék 185º / F2.0/ 1.44 „Fisheye” lencsék 

Kétirányú hang Támogatott 

Mozgásérzékelés Támogatott 

Eseménykezelés Mozgásra bekapcsol, az applikáció üzenetet küld 

SD kártya Max. 128 GB SD kártya csatlakoztatható 

Hálózat 

Támogatott protokoll WIFI (IEEE802.11 a/b/g/n) 

Gyakoriság/Frekvencia 2.4 GHz – 2.4835 GHz 

Videó 

Videó kodek H. 264 

Hang kodek AAC 

Felbontás 2048 x 1536 (3.0 MP) 

Videó Stream 1 (HD) 3.0 MP (2048 x 1536) 

Képfrissítés 25 FPS maximális felbontás mellett 

Környezet 

Működési hőmérséklet -15 - 50 ºC 

Tárolási hőmérséklet -15 - 50 ºC 

Működési pára 10% - 95% kondenzáció nélkül 

 

 

  

  

 

 


