
Повече езици са достъпни на

netatmo.com/outdoor-cam-setup

Ръководство за употреба

Умна външна камера
Умна външна камера със сирена



Съдържание на опаковката
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Smart Outdoor Camera

Smart Outdoor Camera

(A)  1 умна външна камера.
(B)  1 монтажна конзола и 
 зелени винтове
(C)  1 монтажен държач и 
 неговия черен винт.
(D)  Kлюч шестограм
(E)  Монтажни винтове,  
 3 размера (6 бр.). 
(F)  2 винта и 2 дюбела.
(G)  1 защитен капак. 
(H)  1 ръководство за употреба 
(I)  1 Карта с QR код.

- Кръстата и права отвертка
- Подвижна стълба.
- Бормашина със свредло  
Ø6 mm (необходима само ако няма 
разпределителна кутия, където се 
монтира продуктът)
- Шприц пистолет и силиконов 
уплътнител (препоръчителни 
инструменти)
- Нивелир (препоръчителен 
инструмент).

За оптимална производителност  
монтирайте умната външна камера на височина от 2,5 до 4 метра и наклонете 
под ъгъл приблизително 30°.

https://www.netatmo.com/outdoor-cam-setup

Прочетете внимателно информацията 
за безопасност на страница 8, преди да 
продължите с монтажа.

 Видео с ръководство за монтаж е 
достъпно  на:
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OK

Изберете място на стената за 
монтаж на умната външна камера

Проверете Wi-Fi сигнала на избраното място 
с помощта на Вашия смартфон. Ако няма 
добър сигнал, опитайте да преместите Wi-Fi 
рутера по-близо до камерата.

Преди да започнете монтажа, изключете 
захранването, като извадите предпазителя 
или изключите прекъсвача.

Предупреждение: опасност от 
токов удар

Подготовка за монтаж

3A

3B

Ако монтирате камерата на мястото на старо 
осветително тяло, демонтирайте осветителното 
тяло.

Ако зад осветителното тяло има разпределителна 
кутия, отидете на стъпка (3А).

Ако зад него няма разпределителна кутия или ако 
сте прокарали нов кабел за захранване на умната 
външна камера, преминете към стъпка (3B).

Закрепете монтажната конзола към 
разпределителната кутия

Затегнете монтажната конзола (B) към Вашата 
разпределителна кутия. Уверете се, че знакът 
UP (НАГОРЕ) е отгоре.
Можете да използвате предоставените 
винтове (E). Пропуснете (3B) и преминете 
директно към стъпка (4).
.
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Закрепете монтажната 
конзола към стената

9 c
m - 

3,5
 in

45˚

Пробийте две дупки отгоре и отляво 
на захранващия кабел и фиксирайте 
монтажната конзола, както е показано на 
фигурата.

Можете да използвате винтовете и 
дюбелите (F) от комплекта, или други, които 
по-добре пасват на стената Ви.

 Уверете се, че етикетът UP (НАГОРЕ) е 
отгоре.

 Закачете камерата с кабелна връзка 

С помощта на кабелна връзка внимателно 
закачете камерата върху зеления винт за 
заземяване.

Поставете камерата в предпазната кутия (G), 
за да предотвратите повреда.

 Свържете проводниците

Използвайте проводника с клеми зад панела
- Свържете синия / бял (НУЛА) захранващ проводник към синия проводник.
- Свържете кафявия/черния захранващ проводник (ФАЗА) към кафявия проводник.
- Свържете зелено-жълтия (ЗЕМЯ) захранващ проводник към зелено-жълтия проводник.

Уверете се, че заземяващият проводник (GND) от 
клемата също е завинтен към монтажната конзола (B) с 
втория зелен винт.
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Прикрепете панела към 
монтажната конзола

Подравнете централните отвори на стенния 
панел с отворите в монтажната конзола 
и прекарайте зеления винт през един от 
отворите на „U“ образния водач. 

Завъртете панела хоризонтално (ако е 
необходимо, използвайте нивелир) и здраво 
затегнете зеления винт.

Поставете камерата  
върху панела.

Прикрепете камерата към монтажната 
конзола и панела, като използвате 
предоставения монтажен държач и  
черен винт (C).

Вече можете да отрежете и отстраните 
кабелната връзка и защитния капак.

Наклонете камерата за записване на 
видео под правилния ъгъл

За да наклоните камерата, разхлабете 
винтовете отстрани или отзад на камерата, 
като използвате ключ шестограм (D).

След като наклоните камерата, затегнете 
здраво тези винтове.
За да осигурите надежден монтаж на камерата, винтовете 
от двете страни трябва да бъдат здраво затегнати.
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Включете отново захранването

Умната външна камера ще се стартира и 
индикаторът ще се включи. Това може да 
отнеме до една минута. 

Ако индикаторът не светне, отидете на 
страница 8 за инструкции за отстраняване на 
неизправности.

Защитете електрическите кабели

Препоръчително е да запечатате монтажната 
повърхност отгоре и отстрани на панела, като 
използвате външен силиконов уплътнител.

Оставете дъното без уплътнител, за да се 
осигури оттичането на влагата.

Изтеглете приложението

netatmo security

За да конфигурирате камерата от Вашия 
смартфон или таблет, отидете на 
www.netatmo.com/outdoor-cam-setup.

Умната външна камера не може да бъде 
конфигурирана от компютър.
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Apple homeKit

Вашата умна външна камера е съвместима с Apple HomeKit. Когато инсталирате 
Apple HomeKit чрез приложението, ще трябва да сканирате «кода за настройка на 
HomeKit», отбелязан на приложената карта.

HomeKit setup code

 Този код е уникален и не може да бъде генериран 
повторно. Съхранявайте го на сигурно място и не 
изхвърляйте кодовата карта.

 Конфигурационна карта

30cm

1 ft.

QR-card-V5

Security code for product setup. 
Keep card in a safe place.
Do not throw away.

To perform a factory reset, show this red QR 
code to the camera.

The floodlight will make five fast blinks twice 
to confirm the operation.

All the data and configuration will be lost.

During the product setup, show this black QR 
code to the camera only when required by 
the App. Until the floodlight starts to blink.

30cm

1 ft.

Smart Outdoor Camera

Тази карта съдържа уникални конфигурационни 
кодове. Те ще ви трябват, за да промените 
конфигурацията на Вашата камера. 
Съхранявайте картата на сигурно място и не я 
изхвърляйте.

A.  QR код за НАСТРОЙКА (черен): По време на 
настройката на устройството или конфигурацията 
на Wi-Fi връзка сканирайте черния QR код с 
камерата само когато приложението ви подкани да 
го направите. Изчакайте индикаторът да започне 
да мига.

B.  QR код за НУЛИРАНЕ (червен): Сканирайте 
червения QR код с камерата, за да възстановите 
фабричните настройки. Индикаторът ще направи 
пет бързи премигвания два пъти, за да потвърди 
операцията. Всички данни и конфигурация ще 
бъдат загубени.

Когато сканирате QR кодове с умната външна камера, 
дръжте ги на разстояние 30 см от камерата. Уверете 
се, че в помещението има достатъчно светлина и 
камерата може да прочете кода. Сканирането може 
да не работи при условия на слаба осветеност.
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Отстраняване на неизправности при монтажа

За повече помощ вижте раздела с често задавани въпроси в 
приложението или отидете на http://support.netatmo.com. 

Трябва да смените вашата microSD карта? Можете да намерите 
информация за това как да го направите на:  
https://www.netatmo.com/change-sd-card.

Индикаторът не се 
включва (умната 
външна камера не 
стартира).

Изгорял 
предпазител 
или изключен 
прекъсвач.

Прекъсвачът 
от старото 
осветително тяло е 
изключен.

Неправилно 
свързване 
на електро-
проводниците.

Възможна 
причинаПроблем Решение

Сменете 
предпазителя 
или включете 
прекъсвача.

Включете стария 
прекъсвач и го 
оставете така. 
Камерата изисква 
постоянно захранване.

Проверете свързването 
нa електропроводниците. 
Изключете захранването, 
преди да проверите. 
(Върнете се към стъпка 5).

Проверете свързването 
нa електропроводниците. 
Изключете захранването, 
преди да проверите. 
(Върнете се към стъпка 5).

Когато светлината е 
включена, изгасва 
предпазител или се 
задейства прекъсвач.

Проводниците 
са усукани или 
захранващият 
проводник не е 
заземен.

ВАЖНО: Информация за безопасност
Електрически домакински уред от 1-ви клас на защита срещу токов удар: 
използвайте само в мрежа с променлив ток с напрежение 100-240 V и честота 
50-60 Hz.
Риск от токов удар или пожар. Изискват се добри познания за електрическите 
системи. Не се опитвайте да монтирате, освен ако не сте квалифицирани. 
Консултирайте се с квалифициран електротехник.
Преди монтаж или поддръжка, изключете захранването, като извадите 
предпазителя или изключите прекъсвача.
Продуктът не съдържа вътрешни части, които могат да се обслужват от 
потребителя. За да избегнете токов удар, не разглобявайте продукта. За 
да избегнете повреда или абразия на окабеляването, не позволявайте 
окабеляването да влиза в контакт с остри предмети като ръбове на ламарина.
Процесът на монтаж може да изисква външна помощ.
Работете внимателно с продукта по време на монтажа Острите ръбове могат да 
причинят нараняване или повреда на стените. Предното стъкло може да се счупи 
при удар. Счупеното стъкло трябва да бъде заменено. 
Спазвайте минимално разстояние от 1 метър (3,3 фута) между светлината и очите 
Ви или всяка повърхност отпред.
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Декларация на FCC
Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово 
устройство от клас B, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са 
предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. 
Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако 
не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни 
смущения в радиокомуникациите. Няма обаче гаранция, че смущения няма да възникнат при 
определена инсталация. 
Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио или телевизионни сигнали, 
което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят 
се насърчава да се опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки: 
- Преориентирайте или преместете приемащата антена. 
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника. 
- Свържете оборудването към контакт във верига, различна от тази, към която е свързан 
приемникът. 
- Консултирайте се с търговеца или опитен радио / телевизионен техник за помощ.

Декларация за излагане на радиация на FCC
Това оборудване отговаря на границите за излагане на радиация на FCC, определени 
за неконтролирана среда. Този предавател трябва да бъде инсталиран и експлоатиран 
с минимално разстояние от 20 сантиметра между радиатора и тялото ви и не трябва да 
бъде разположен съвместно или да работи заедно с друга антена или предавател. Това 
оборудване е в съответствие с част 15 от правилата на FCC. Работата е подчинена на 
следните две условия: 
1)Това устройство не може да причинява вредни смущения
2)Това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, 
които могат да причинят нежелана работа.

Внимание!
Всякакви промени или модификации на това устройство, които не са изрично одобрени 
от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да 
експлоатира оборудването.
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Правно известие
„Създадено за iPod“, „Създадено за iPhone“, „Създадено за iPad“ означава, че 
електронният аксесоар е проектиран да се свързва специално с iPod, iPhone и iPad и е 
сертифициран от разработчика, за да отговаря на стандартите за производителност на 
Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство или съответствието 
му със стандартите за безопасност и регулиране. Моля, обърнете внимание, че 
използването на този аксесоар с iPhone може да повлияе на безжичната работа.

Предупреждения за безопасност
Това устройство не е предназначено за използване от лица (включително деца) с 
намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, 
освен ако не са получили надзор или инструкции относно използването на уреда от 
лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат под наблюдение, за да 
се гарантира, че не си играят с уреда. 
За изключване на устройството трябва да се осигури външно, лесно достъпно 
устройство. Използването на логото Works with Apple HomeKit означава, че електронният 
аксесоар е проектиран да се свързва специално с iPod touch, iPhone или iPad, съответно 
и е сертифициран от разработчика, за да отговаря на стандартите за производителност 
на Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство или съответствието 
му със стандартите за безопасност и регулиране.
Управлението на този аксесоар с HomeKit автоматично и далеч от дома изисква Apple 
TV с tvOS 10.x или по-нова версия или iPad с iOS 10.x или по-нова версия, настроен като 
домашен хъб.

Apple и логото на Apple са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други 
страни. App Store е марка за обслужване на Apple Inc.

Google Play и логото на Google Play са търговски марки на Google Inc.

EU декларация за съответствие
С настоящото Netatmo декларира, че това устройство NOC01 е в съответствие със 
съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/EU и 
ROHS 2011/65/ЕC.
Копие от пълната декларацията за съответствие може да бъде получена на  
http://www.netatmo.com/declaration/noc.

Netatmo, 73/77 rue de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt, France

Boulogne-Billancourt, 01/12/2016

CEO
Frédéric POTTER



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неприкосновеност
Умната външна камера Netatmo е предназначена за лична употреба на закрито. 
Законите и разпоредбите на държавите могат да ограничат използването на Вашата 
умна външна камера. Моля, проверете законите на Вашата държава. 
За да спазвате неприкосновеността, моля, избягвайте да монтирате Вашата умна 
външна камера Netatmo, насочена към улицата или имота на съседите Ви. Също така 
Ви съветваме да информирате семейството, роднините и служителите в дома, ако има 
такива, че сте инсталирали камера.

Сигурност
Използвайки умната външна камера, Вие се съгласявате, че няма да разчитате на 
нейните услуги за безопасност на живота или критични цели. Мобилните известия се 
предоставят само с информационна цел.

СЕ маркировката е декларация на производителя, че 
продуктът отговаря на изискванията на приложимите 
директиви на ЕС.

Продуктът отговаря на изискванията на съответните 
стандарти ACMA.

Продуктът е в съответствие с техническите регламенти 
за сертифициране на съответствието на определено 
радиооборудване

Лого на Triman

Символът WEEE обозначава безопасни и отговорни процедури 
за събиране, рециклиране и оползотворяване на всички видове 
електронни отпадъци.

Универсален символ за рециклиране

Продуктът изисква AC захранване, за да работи правилно. 
Приема напрежение от 100V до 240V с честота от 50Hz до 60Hz.

FCC Продуктът отговаря на ограниченията за цифрово устройство от 
клас B, съгласно част 15 от правилата на FCC (САЩ).

Продуктът е в съответствие със стандарта(ите) RSS за освободени 
от лиценз радиоустройства на Industry Canada.IDIC

Сериен номерgXXXXXX

Номер на моделаM/N
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