
Повече езици на разположение на

Ръководство за потребителя е на разположение на повече езици на следния адрес:

https://indoorcamera.netatmo.com

Ръководство за потребителя

Умна домашна камера

https://indoorcamera.netatmo.com
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https://indoorcamera.netatmo.com

Изтеглете приложението Netatmo Security 
и следвайте инструкциите на екрана, за да 
настроите умната домашна камера.
За да настроите камерата от Вашия смартфон 
или таблет, отидете на:
https://indoorcamera.netatmo.com

Вашата камера е съвместима с  
Apple HomeKit. Ще трябва да сканирате кода 
в предоставената карта, „Код за настройка на 
Homekit“, по време на настройката на  
Apple HomeKit чрез приложението. 
Кодът е уникален и не може да бъде генериран 
отново.
Дръжте го на сигурно място. Не изхвърляйте 
кодовата карта.

Use the HomeKit
Setup Code

Използвайте само USB захранващия адаптер, 
включен в комплекта.
Камерата не работи, когато е свързана към 
компютър или се захранва от слаб USB 
адаптер.
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Получете най-доброто изображение.
Избягвайте да снимате прозорци, особено ако 
пряката слънчева светлина може да достигне 
до обектива на камерата.

Не поставяйте камерата на гореща повърхност.
Не я покривайте. Ако искате да спрете 
наблюдението, можете да го направите 
директно от приложението. Камерата има 
алуминиев корпус за разсейване на топлината. 
Може да е малко горещ на допир.

Камерата е предназначена само за използване 
на закрито. Не я поставяйте на открито.  
Не разглобявайте продукта.

Насоки за позициониране.
За оптимална работа поставете камерата на 
маса или рафт с лице към входа на дома Ви, 
на 1 до 5 метра (4 до 16 фута) от вратата и на 
височина от 1 до 1,5 метра (3 до 6 фута) .
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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.
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.

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 и 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.
Ако се нуждаете от допълнителна информация относно сертифицирането (FCC ID, IC), моля, отворете капака 
в долната част на продукта, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка с дланта на ръката си.

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: 
Това устройство не може да причинява вредни смущения
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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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.
Използвайте само с предоставения USB стенен адаптер. USB стенният адаптер е само за вътрешна 
употреба. Гнездото трябва да бъде инсталирано близо до оборудването и да бъде лесно достъпно.Google 
Play и логото на Google Play са търговски марки на Google Inc.

Безжична свързаност
Wi-Fi и Bluetooth: 2400-2483.5 MHz @ 100 mW
Европа (и по подразбиране за останалия свят): 869.3 - 869.5 MHz @ 16 mW

EU декларация за съответствие
С настоящото Netatmo  декларира, че  това устройство NSC01 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/nsc.

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

Boulogne-Billancourt, 01/06/2018
CEO
Frédéric POTTER
Европа (и по подразбиране за останалия свят): 869.3 - 869.5 MHz @ 16 mW
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NETATMO : 1-ГОДИШНА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ.
Netatmo (SAS) гарантира хардуерните компоненти на продукта („Продукт“) срещу дефекти в материала и изработката, 
когато се използва в съответствие с документацията на Netatmo („Документация“) за период от ЕДНА (1) ГОДИНА 
след датата на първоначалната покупка („ Гаранционен период ‘) от Netatmo или оторизиран дистрибутор на Netatmo 
от страна на крайния потребител («Клиент» или «Вие»).

1. ПРИЛОЖИМИ РАЗПОРЕДБИ В СЛУЧАЙ НА НАРУШЕНИЕ НА ОГРАНИЧЕНАТА ГАРАНЦИЯ
Ако NETATMO установи, че Продуктът не отговаря на Ограничената гаранция, NETATMO има право, по свое 
усмотрение и след подаване на валиден гаранционен иск, (i) да използва търговски разумни усилия за замяна 
на дефектния Продукт с ново или ремонтирано оборудване, предлагащо еквиваленти функции на Продукта, 
който ще бъде ремонтиран; (ii) да замени дефектния Продукт с Продукт, еквивалентен на нов по отношение на 
производителност и надеждност; (iii) да възстанови първоначалната покупна цена на Продукта в замяна на 
дефектния Продукт. Върнат или ремонтиран Продукт ще бъде заменен при условията на Ограничената гаранция за 
оставащия Гаранционен период или деветдесет (90) дни, в зависимост от това кой период е по-дълъг. Ограничената 
гаранция не може да бъде прехвърлена от Клиента на друг последващ собственик на Продукта и Гаранционният 
период не може да бъде удължен в случай на такова прехвърляне.

2. УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ
Прилагането на гаранцията на NETATMO е предмет на спазването от страна на Клиента на следните точки: (i) да 
информира NETATMO чрез контактната форма, достъпна на http://www.netatmo.com по време на Гаранционния 
период, за всяка неизправност на продукта, предоставяйки подробно описание на предполагаемата неизправност; 
(ii) да спазва действащата политика за връщане, предоставена от Netatmo (вж. Общи условия за продажба, член 
„Право на отказ и връщане’), (iii) да върне съответния продукт за сметка на клиента, за да може NETATMO да го 
поправи или замени и (iv) да представи на NETATMO доказателство за покупка на продукта.
Ако Netatmo установи, след анализ на върнат Продукт, че Продуктът е Неприемлив продукт (вижте Документа и 
раздела на включената документация), Netatmo вече няма гаранционни задължения. Netatmo ще поеме разходите 
за връщане на клиента, с изключение на продукт, обявен за неприемлим, като в този случай разходите за връщане 
ще бъдат поети от клиента.

3. ИЗКЛЮЧЕНИЯ
NETATMO няма гаранционни задължения в следните случаи („Изключения“) („Неприемлив продукт“): (i) Продуктът 
няма никакви дефекти в материала или изработката (ii) Продуктът има дефекти, за които NETATMO не носи 
отговорност (iii) думите „мостра“ или „продава се както е“ присъстват на продукта, (iv) серийният номер на 
продукта е нечетлив или липсва, или (v) продуктът (а) е претърпял промени, корекции, поправки или модификации 
от страна, различна от NETATMO или упълномощен представител на NETATMO; (б) е манипулиран, съхраняван, 
инсталиран, тестван или използван без спазване на приложимата документация; (в) е бил повреден от злоупотреба, 
небрежност, липса на грижи, злополука или неправилна употреба; (г) е бил обект на колебания или прекъсвания 
в електричеството или телекомуникационни мрежи; д) е бил повреден от природно бедствие, включително пожар, 
наводнения, торнадо, земетресения, урагани, обилен снеговалеж, мълния, бунтове, въстания, военни действия или 
други бедствия.

4. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ
ПРИ СПАЗВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА, ПОСОЧЕНИ ПО-ГОРЕ, ПРОДУКТИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „ТАКИВА, 
КАКВИТО СА“. NETATMO СЕ ОТКАЗВА ОТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРОДУКТИТЕ, БИЛИ ТЕ 
ИЗРИЧНИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЛИ ЗАКОНОУСТАНОВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДПОЛАГАЕМИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА 
ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВАТА НА 
ТРЕТИ СТРАНИ, СПОКОЙНО УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА И ПРЕЦИЗНОСТ. NETATMO НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ РАБОТАТА 
НА ПРОДУКТА ЩЕ БЪДЕ БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ НИКОГА НЯМА ДА БЪДЕ ПРЕКЪСНАТА ИЛИ ЧЕ ПРОДУКТЪТ ВИНАГИ 
ЩЕ ОБРАБОТВА ДАННИТЕ ПРАВИЛНО.

5. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
5.1 ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА (А) NETATMO НЕ МОЖЕ ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО 
СЛУЧАЙНИ, ПРИМЕРНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЩЕТИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАГУБА 
НА ДАННИ ИЛИ ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТАЗИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ИЛИ ПРОДУКТИ, 
ДОРИ АКО NETATMO Е ЗНАЕЛ ИЛИ Е ТРЯБВАЛО ДА ЗНАЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ И (Б) ОБЩАТА 
КУМУЛАТИВНА ОТГОВОРНОСТ НА NETATMO, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ТАЗИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ИЛИ ПРОДУКТИТЕ, 
НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СЕ ОСНОВАВА НА ДОГОВОРНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ, НЕПОЗВОЛЕНО УВРЕЖДАНЕ ИЛИ ПО ДРУГ 
НАЧИН, НЕ МОЖЕ ДА НАДВИШАВА ДЕЙСТВИТЕЛНО ЗАПЛАТЕНИТЕ ОТ КЛИЕНТА РАЗХОДИ НА NETATMO ИЛИ 
НА ОТОРИЗИРАН ТЪРГОВЕЦ НА NETATMO ЗА ВЪПРОСНИЯ ПРОДУКТ ПРЕЗ ПРЕДХОДНИТЕ 12 МЕСЕЦА (КЪДЕТО 
Е УМЕСТНО). ТОВА ОГРАНИЧЕНИЕ Е КУМУЛАТИВНО И НЕ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЛИЧАВА ОТ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА 
ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ИНЦИДЕНТ ИЛИ ИСК. NETATMO СЕ ОТКАЗВА ОТ ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ ОТ КАКЪВТО И ДА 
Е ВИД ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА NETATMO.

5.2 ОНЛАЙН УСЛУГИТЕ („УСЛУГИ“) НА NETATMO ПРЕДОСТАВЯТ ИНФОРМАЦИЯ („ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА“) 
ЗА ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ИЗМЕРВАНИЯ. БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ОБЩИЯ ОБХВАТ НА ГОРНИЯ ОТКАЗ ОТ 
ОТГОВОРНОСТ, ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ПРОДУКТА, СЕ ПРЕДОСТАВЯ ЗА ВАШЕ УДОБСТВО, „КАКТО 
Е“ И „ПРИ НАЛИЧНОСТ“. NETATMO НЕ МОЖЕ ДА ТВЪРДИ ИЛИ ДА ГАРАНТИРА, ЧЕ ИНФОРМАЦИЯТА, СВЪРЗАНА 
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С ПРОДУКТА, ТРЯБВА ДА БЪДЕ ДОСТЪПНА, ТОЧНА ИЛИ НАДЕЖДНА. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯТА, 
СВЪРЗАНА С ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИТЕ, СЕ ИЗВЪРШВА ПО ВАША СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА И РИСК. ВИЕ НОСИТЕ 
ИЗЦЯЛО ОТГОВОРНОСТ (И NETATMO НЕ ПОЕМА НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ) ЗА ВСЯКА ЗАГУБА, ЗАДЪЛЖЕНИЕ 
ИЛИ ВРЕДА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯТА, СВЪРЗАНА С ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИТЕ.

6. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
НЯКОИ ДЪРЖАВИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕТО 
ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ. СЛЕДОВАТЕЛНО, ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС. ТАЗИ ГАРАНЦИЯ ВИ ДАВА КОНКРЕТНИ 
ПРАВА, КОИТО МОГАТ ДА ВАРИРАТ В РАЗЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВИ. ОТКАЗИТЕ ОТ ПРАВА, ИЗКЛЮЧЕНИЯТА И 
ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ОТГОВОРНОСТТА ПО ТАЗИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ НЯМА ДА СЕ ПРИЛАГАТ ДО СТЕПЕНТА, 
В КОЯТО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ГО ЗАБРАНЯВА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неприкосновеност
Умната домашна камера Netatmo е предназначена за лична употреба на закрито. Законите и разпоредбите на 
държавите могат да ограничат използването на Вашата умна домашна камера. Моля, проверете законите на Вашата 
държава. За да спазвате неприкосновеността, моля, избягвайте да монтирате Вашата умната домашна 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
Функциите на Умната домашна камера не са сертифицирани за аварийно реагиране. Netatmo няма да изпраща 
служби за спешна помощ във Вашия дом. Функцията за откриване на аларма може да не работи с някои модели на 
аларма. Не трябва да се използва като заместител на съществуваща алармена система.
Мобилните известия се предоставят само с информационна цел.
Използвайки умната домашна камера Netatmo, вие се съгласявате, че няма да разчитате на нейните услуги за 
безопасност на живота Ви или за критични цели.

Complies with
IDA Standards

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

Продуктът отговаря на изискванията на съответните 
стандарти ACMA.

NCC e сертифициране за телекомуникационно и 
радиопредавателно оборудване в Тайван

Индентификация за  телекомуникационно оборудване ,
което е ододобрено за използване в Сингапур

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

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

Универсален символ за рециклиране

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.
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