Instrukcja obsługi
kamery Littlelf
Przeczytaj uważnie przed użyciem produktu !
WWW.LITTLELF.PL
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Zawartość opakowania.
Uwaga:
Proszę sprawdzić czy wszystkie akcesoria znajdują się w dostarczonym
opakowaniu.
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Wygląd produktu :
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Littlelf Home Security Camera
Obiektyw

Szklany, 3.6mm, F2.1

Sensor

CMOS HD COLOR

Rozdzielczość

2.0 Mpx, 1920x1080, FullHD

Mikrofon

wbudowany

Głośnik

wbudowany, 8Ω 1W

Diody IR

11 szt, 120 stopni, @850nm

Obrót kamery

350/105 stopni (poziom/pion)

Funkcja IR

Automatyczna lub manualna

Kodek Audio

AAC/G.711, w 2 strony

Zasilacz

DC 5V, 2A

Waga netto

285 g

Wymiary

93*93*114,5mm

Temperatura pracy

-10~50 stopni Celsjusza

Certyfikaty

CE, RoHS, FCC

Opis działania diody LED:
1. Czerwona – brak Internetu
2. Czerwona miga szybko – przywracanie ustawień fabrycznych lub kamera
podłączona do sieci i przygotowuje się do pracy
3. Niebieska – normalny tryb pracy
4. Niebieska miga szybko – konfiguracja wifi
5. Brak diody – kamera wyłączona lub wyłączona dioda w opcjach aplikacji.
3

Instrukcja
aplikacji

dodawania

kamery

w

:

1. Pobierz aplikację :
a) Dla systemu Android wyszukaj aplikację LITTLELF SMART w
sklepie Google Play, dla systemu IOS wyszukaj w APP store
aplikację LITTLELF SMART – pobierz i zainstaluj.

b) Zeskanuj poniższy QR code, wybierz odpowiedni system
operacyjny i pobierz aplikację.
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Uwaga: Dla pełnej funkcjonalności kamery zezwól na dostęp do wszystkich
funkcji systemowych !
2. Rejestracja konta
Otwórz aplikację Littlelf Smart, zaakceptuj poltykę prywatności i załóż konto swoje
konto poprzez podanie adresu mailowego i hasła.
Poczekaj na kod weryfikacyjny i wpisz go w aplikacji. Jeśli kod nie przyszedł
sprawdz folder SPAM w swojej poczcie.

3.Podłączenie kamery
Podłącz kamerę do sieci poprzez oryginalny zasilacz. Poczekaj, aż
wejdzie w tryb parowania ( czerwona dioda miga). Wciśnij + u góry ekranu
->Bezpieczeństwo i kamery -> smart kamery .
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3.1 QR Code Net-paring (zalecane)
Kamera domyślnie wchodzi w taki tryb parowania. Wprowadź hasło do
sieci Wifi (pamiętaj, że sieć musi być w trybie 2.4G). Kliknij dalej ->
umieść telefon z widocznym QR kodem przed obiektywem kamery i
poczekaj na dźwięk potwierdzający, że kamera zeskanowała kod.
Potwierdź na ekranie, że usłyszałeś kod. Po kilku minutach konfiguracji
kamera jest gotowa do pracy
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3.2 Podłączenie kablem RJ45
Podłącz kamerę kablem RJ45 do routera. Poczekaj, aż wejdzie w tryb
parowania

(

czerwona

dioda

miga).

Wciśnij

+

u

góry

ekranu

->Bezpieczeństwo i kamery -> smart kamery . Wciśnij u góry „innn tryby” i
wybierz „Konfiguracja sieci przewodowej”. Kamera po kilku minutach jest
gotowa do pracy.

4.Opis aplikacji
Z poziomu głównego menu użytkownik widzi obraz z kamery oraz ma
dostęp do podstawowych opcji + rozszerzonych ustawień.
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Nazwa kamery

Ustawienia

Przełącznik
HD/SD
Siła sygnału
Dzwięk on/off

Pełny ekran

Zrób zdjecie
Nagrywaj wideo
Mikrofon
(przytrzymaj
aby mówić
Obrót kamery
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Ustawienia parametrów :
4.1 Chmura – kamera umożliwia nagrywanie
video w chmurze (wymagane jest wykupienie
subskrypcji). W przypadku jeśli użytkownik nie
chce

inwestować

dodatkowych

środków

polecamy włożenie karty pamięci.

4.2

Użyj

przycisków

„obrót

kamery”

aby

przekręcić kamerę w odpowiednie położenie.
Możesz przyciskiem „+” dodać kilka różnych
miejsc i później wybrać szybko te punkty
poprzez kliknięcie przycisku „miejsca”.
4.3 Ustawienia śledzenia ruchu
Po włączeniu tej funkcji kamera podąża za obiektem, który znajdzie się w
jej zasięgu.
4.4 Podgląd nagranych wcześniej danych na kartę SD lub w chmurze. Za
pomocą suwaka ustawiamy daną godzinę do której chcemy się cofnąć.
4.5. Automatyczny patrol
Użytkownik może aktywować funkcję patrolu pomieszczenia. Kamera
będzie obracała się w lewo i prawo co 10 sek lub będzie monitorowała
zapisane wcześniej miejsca. Można również wprowadzić godziny
automatycznego patrolu.
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4.6 Gotowość
Bez wyłączania zasilania każdą operację kamery można zatrzymać w
dowolnym miejscu i czasie
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5. Opis ustawień
Zawiera informacje o urządzeniu, podstawowe ustawienia funkcji, funkcję
noktowizora IR, ustawienia alarmu wykrywania, ustawienia karty pamięci,
usługę o wartości dodanej, inne.
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5.1 Podstawowe ustawienia funkcji
Pozwala włączyć lub wyłączyć kontrolkę na urządzeniu, odwrócić obraz z
kamery, umieścić znak wodny czasu, tryb audio, kalibracja kamery
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5.1.1 Tryb audio
Można tu wybrać tryb rozmowy: A. jednokierunkowy, B. dwukierunkowy

1
4

A. Tryb jednokierunkowy
Rozmowa możliwa jest po naciśnięciu i przytrzymaniu symbolu
mikrofonu
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B. Tryb dwukierunkowy
Po wciśnięciu symbolu słuchawki, powinna ona zapalić się na
czerwono, możliwa jest wtedy równoczesna rozmowa z osobą po
drugiej stronie kamery
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5.2 Funkcja noktowizora IR
Można tu włączyć lub wyłączyć tryb noktowizora, zalecamy
jednak ustawienie trybu automatycznego
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5.3 Ustawienia alarmu wykrywania
Pozwala na włączenie/wyłączenie wykrywania ruchu, ustawienie
czułości, ustawienie śledzenia ruchu, oraz ustawienia
harmonogramu
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5.4 Ustawienia karty SD
Widzimy tu całkowite miejsce dostępne na karcie, ile jest miejsca
jest zajętego oraz pozostałe miejsce. Aby zacząć nagrywanie
musimy przesunąć przełącznik nagrywania. Możemy również
ustawić tryb nagrywania. W trybie nagrywania ciągłego, nagranie
zapętla się, czyli nadpisuje najstarsze nagrania. Możemy również
ustawić harmonogram nagrywania.
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Uwagi:
1. Jeśli chcesz zapisywać nagrania na karcie pamięci przesuń
przełącznik nagrywania w ustawieniach karty pamięci.
2. Karta pamięci musi być sformatowana na komputerze przed
włożeniem jej do kamery.
3. Odłącz zasilanie kamery przed włożeniem karty do urządzenia, w
przeciwnym razie karta może ulec zniszczeniu.
4. Karta pamięci może być używana tylko z jedną kamerą, jeśli chcesz
użyć jej do innej kamery, najpierw ją sformatuj.

6. Monataż kamery
1. Wybierz odpowiednie miejsce do zawieszenia kamery i wywierć tam
otwory
2. Wprowadź kołki rozporowe w otwory
3. Przykręć podstawkę
4. Wkręć kamerę w klamrę
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Uwagi:
Jeżeli kamera jest zawieszona górą do dołu, trzeba odwrócić obraz z
poziomu aplikacji. Funkcja dostępna jest w ustawieniach.

7. Rozwiązywanie problemów
1) Nie można poprawnie zarejestrować aplikacji
1. Sprawdź czy telefon ma połączenie z siecią
2. Zaznacz wszystkie zgody.
3. Sprawdź czy mail z kodem weryfikacyjnym nie jest w spamie
4. Jeżeli nie można się zarejestrować przez dane komórkowe
przełącz się na WIFI. Jeżeli WIFI i dane komórkowe nie pozwalają
się popranie zarejestrować sprawdź czy inne oprogramowanie
działa poprawnie na twoim urządzeniu.
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5. Podczas instalacji, zezwól aplikacji na uzyskanie informacji o
twojej lokalizacji oraz nadaj jej pozostałe uprawnienia, system
automatycznie połączy się z najlepszym serwerem.
6. Jeżeli wszystkie powyższe rozwiązania nie przynoszą efektu,
rekomendujemy odinstalowanie aplikacji i zainstalowanie jej na
nowo.
2) Nie można połączyć się z siecią
A. Nie można połączyć się z WIFI
1. Proszę włączyć DHCP w routerze
2. Upewnij się, że MAC kamery nie jest na czarnej liście w
routerze
3. Wyłącz WIFI 5 GHz w routerze
4. Po połączeniu z WIFI 2,4 GHz, sprawdź czy twoje urządzenie
ma połączenie z internetem
5. Jeżeli jest połączenie, a dalej nie można się połączyć, zresetuj
kamerę
B. Nie można połączyć się przez kabel
1. Proszę włączyć DHCP w routerze
2. Upewnij się, że MAC kamery nie jest na czarnej liście w
routerze
3. Podłącz kabel sieciowy do komputera i sprawdź czy komputer
uzyskał adres IP. Jeśli adres IP na komputerze jest ustawiany
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ręcznie, ustaw na routerze DHCP server w celu uzyskania
adresu IP
4. Po włączeniu DHCP server, sprawdź czy komputer może
uzyskać połączenie internetowe
5. Podłącz kabel sieciowy do kamery i wykonaj reset
C. Hasło WIFI
1. Sprawdź czy hasło do WIFI jest poprawne
2. Sprawdź czy hasło do WIFI ma spację albo znaki specjalne
(@#%&)
D. Rozłączone WIFI 5G, ale dalej nie można się połączyć
1. Wyłącz sieć 5G i włącz 2,4G. Rozłącz się z routerem i zresetuj
kamerę
2. Nazwa WIFI nie może zawierać słów „5G”
3) Kamera dopasowuje WIFI, ale nie słychać dźwięku kamery
1. Zresetuj kamerę, odłącz zasilanie i połącz się ponownie.
2. Przysuń najbliżej jak się da telefon do kamery i routera kiedy
następuję połączenie.
3. Wyłącze WIFI 5 GHz.
4) Brak wyskakującego komunikatu dla alarmu wykrywania ruchu
1. Otwórz w telefonie ustawienia uprawnień aby umożliwić
powiadomienia
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2. W niektórych telefonach z Androidem nie można używać aplikacji
w tle, nie ma wtey możliwości odbierania powiadomień
3. Wyłącz wykrywanie ruchu w aplikacji.
4. SMS i powiadomienia mailowe nie są wtedy dostępne.
5) Komunikaty o wykryciu ruchu często się wyświetlają
1. Jeśli wykrywanie ruchu jest ustawione na poziom wysoki, kamera
będzie wykrywać nawet drobne ruchy.
2. Zmniejsz czułość alarmu(rekomendowany jest poziom niski)
6) Po włożeniu karty, karta nie wyświetla się
1. Przed włożeniem karty SD, wyłącz zasilanie w kamerze, włóż
kartę, podłącz zasilanie kamery
2. Karta SD musi być sformatowana na komputerze przed jej
użyciem
3. Upewnij się, że dobrałeś właściwą kartę SD
7) Oglądanie obrazu i nagrań z kamery na różnych urządzeniach
1. Z poziomu głównego konta, można przydzielić dostęp innym
użytkownikom. Konto które uzyskało dostęp ma ograniczoną
funkcjonalność (podgląd, nagrywanie, robienie zdjęć)
2. Tylko główne konto może nazywać urządzenie oraz ustalać hasło
oraz posiada dostęp do wszystkich funkcji kamery
8) Jeżeli nie znalazłeś tu rozwiązania problemu, możesz zalogować się
na stronie www.littlelf.com i poprosić o pomoc online.
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Deklaracje:
1. Niniejsza instrukcja zawiera zdjęcia, grafiki, ilustracje, kody QR i tym podobne, których interpretacja
dotyczy tylko tego produktu. Mogą występować pewne rozbieżności w wyglądzie poszczególnych produktów,
w zależności od wersji produkcyjnych. Jeśli konieczna jest aktualizacja wersji produktu, firma Shenzhen
Skyline Security Co., Ltd. (Littlelf) może zaktualizować tę instrukcję; jeśli potrzebny jest najnowszy
podręcznik, zapraszamy na oficjalną stronę internetową w celu pobrania aktualnej instrukcji.

Karta Gwarancyjna:
Drogi kliencie :
1. Produkt objęty jest roczną gwarancją producenta od daty zakupu tego przedmiotu. W okresie
gwarancyjnym zapewniamy bezpłatną obsługę serwisową wadliwych produktów spowodowaną
problemami z jakością w normalnych warunkach użytkowania.
2. Następujące okoliczności nie są objęte gwarancją: Wszelkie awarie lub wady spowodowane
poprzez niewłaściwe podłączenie. Niewłaściwa instalacja, niewłaściwe użycie, nieautoryzowana
konserwacja, modyfikacja, wypadek, zdarzenia siły wyższej lub jakiekolwiek uszkodzenie lub usterka
spowodowane czynnikami zewnętrznymi.
3. Wszelkie awarie lub usterki spowodowane używaniem oprogramowania lub komponentów innej
firmy
4. Przekroczenie okresu gwarancji
5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji producent/dystrybutor zastrzega sobie prawo do
naliczenia dodatkowych opłat związanych z testami i dostawą produktu do klienta.
6. Kontakt w sprawach serwisowych : support@littlelf.pl lub poprzez FB :
https://www.facebook.com/LittlelfPolska/

Data

Model kamery

Usterka
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Odpowiedź serwisu

