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Instrukcja obsługi (PL) 

 Zawartość opakowania 

                               

 

                                                      

 

 

Kamera×1 Zasilacz×1 

 

Kabel USB×1 

Komplet (wkręty i kołki 

rozporowe)×1 
Uchwyt instalacyjny×1 Szablon instalacyjny×1 

Instrukcja obsługi×1 Karta gwarancyjna×1 
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 Opis kamery 

                       

Uwaga:  

- Aby zresetować urządzenie naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przycisk Reset. 

Status kamery sygnalizowany wskaźnikiem LED. 

Wskaźnik LED Status urządzenia 

Wyłączony 
⚫ Wyłączone zasilanie    

⚫ Ponowne uruchomienie po restarcie 

Świeci na czerwono 
⚫ Uruchamianie 

⚫ Błąd/awaria urządzenia 

Miga na zielono Oczekiwanie na sieć (Internet) 

Świeci na zielono Działa poprawnie 

Miga na czerwono Połączenia z siecią (Internetem) nie powiodło się 

Zielone i czerwone miga naprzemiennie Aktualizacja oprogramowania 

Wskaźnik LED 

Obiektyw 

Mikrofon 

Miejsce na kartę MicroSD 

Przycisk Reset 

Port zasilania Port sieciowy (Ethernet) 

Głośnik 
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 Obsługa przez aplikację Imou 

Krok 1  Podłącz smartfon do swojej sieci Wi-Fi (2,4GHz), pobierz aplikację Imou skanując  

poniższy kod QR (lub z www.imoulife.com/pl; Google Play; App Store) i zainstaluj aplikację 

Imou na smartfonie.  

 

Krok 2  Uruchom aplikację Imou i zarejestruj swoje konto. 

Krok 3  Podłącz zasilanie do kamery i zaczekaj na zkończenie procesu uruchomienia kamery, 

gdy wskaźnik zacznie migać na zielono. 

Krok 4  Wykonaj poniższe czynności, aby dodać kamerę. 

Krok 5  Podłącz smartfon do swojej sieci Wi-Fi, następnie uruchom aplikację Imou i wykonaj 

poniższe czynności, aby dodać kamerę. 
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Uwaga: 

- Jeśli podłączasz kolejną kamerę rozpocznij od kroku nr. 4 

- Jeśli zmieniasz sieć Wi-Fi lub wskaźnik kamery sygnalizuje błąd użyj przycisku Reset aby 

przywrócić ustawienia fabryczne, następnie rozpocznij od kroku nr. 4 

Dodaj urządzenie 

Urządzenie Zeskanuj kod QR Konfiguracja 

Hasło administratora / 

Wpisz hasło urządzenia 

(fabrycznie „admin”) 

OK 

Następny 

Konfiguracja 

Sieć Wi-Fi 

Konfiguracja 

Uruchom podgląd 

Pomyślnie dodano 
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 Instalacja kamery 

Uwaga: Upewnij się że powierzchnia do której montujesz kamerę utrzyma jej ciężar. 

 

 

 

Krok 1 Wywierć otwory w powierzchni montażowej używając szablonu instalacyjnego. 

Krok 2 Włóż kołki rozporowe do wywierconych otworów. Przykręć uchwyt instalacyjny używając wkrętów 

rozporowych. 

Krok 3 Umieść kamerę w uchwycie instalacyjnym, następnie przekręć ją tak aby połączyła się z uchwytem. 

  

Kamera 

Wkręty rozporowe 

Szablon instalacyjny 
Kołki rozporowe 
Uchwyt instalacyjny 

Powierzchnia montażu 
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UWAGI 

Użytkowniku 

Ta instrukcja została stworzona wyłącznie w celach informacyjnych. Dahua zastrzega sobie 

prawo do zmiany wyglądu lub parametrów urządzenia, oraz oprogramowania bez 

uprzedniego powiadomienia. Dahua jest właścicielem znaków towarowych i 

oprogramowania, ich użycie bez zgody Dahua będzie wiązało się z konsekwencjami 

prawnymi. W celu uzyskania dodatkowych informacji odwiedź naszą stronę 

www.imoulife.com/pl lub skontaktuj się z nami. 

 

Podstawowe informacje 

Niniejszy przewodnik szybkiego wprowadzenia tzw. Quick Start Guide służy celom 

informacyjnym. Oprogramowanie urządzenia może ulec aktualizacji bez wcześniejszego 

powiadomienia. Wszystkie wymienione znaki handlowe i zastrzeżone znaki towarowe są 

własnością ich właścicieli. Dodatkowe informacje dotyczące urządzenia zawarte są na 

stronie www.imoulife.com/pl. 

 

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 

Poniższe wskazówki służą prawidłowemu korzystaniu z urządzenia. Przed pierwszym 

użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją, celem uniknięcia 

niebezpieczeństwa lub zniszczenia urządzenia. Należy ściśle przestrzegać wskazówek. 

Uwaga 

 Nie umieszczaj i nie instaluj urządzenia w miejscu wystawionym na bezpośrednie 

działanie promieni słonecznych lub w pobliżu urządzenia emitującego ciepło. 

http://www.imoulife.com/pl
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 Nie należy instalować urządzenia w wilgotnym, zapylonym lub zadymionym miejscu. 

 Urządzenie ma być zainstalowane w pozycji poziomej, w stabilnym miejscu, 

zabezpieczone przez spadkiem. 

 Należy zapobiegać dostaniu się płynów do urządzenia nawet w najmniejszej ilości, w 

szczególności zabronione jest wylewanie płynów na urządzenie. 

 Należy zainstalować urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu i nie blokować jego 

"otworu wentylacyjnego. 

 Należy używać urządzenia tylko w zakresie podanej wartości znamionowej mocy. 

 Nie wolno samodzielnie rozmontowywać urządzenia. 

 Urządzenie może być przechowywane i używane zakresie wilgotności i temperatury 

wskazanym w karcie katalogowej produktu dostępnej na stronie www.imoulife.com/pl. 

 Urządzenie powinno być podłączone do gniazda zasilania sieciowego, które jest 

wyposażone w uziemienie. 

 

 

 

Recykling 

Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci w niniejszej instrukcji obsługi oznacza, że 

produkt jest objęty dyrektywą 2012/19/EU, - produkty elektryczne i elektroniczne, baterie, 

akumulatory i akcesoria muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego 

punkcie. Pamiętaj, aby bezużyteczny umieścić w odpowiednim pojemniku na śmieci lub 

oddać do sklepu. Pozwala to zmniejszyć zagrożenie dla środowiska i zdrowia. Informacje o 

utylizacji starych urządzeń są dostępne w urzędach miasta, u sprzedawców i krajowych 

http://www.imoulife.com/pl
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stowarzyszeniach producentów. Szczegóły i warunki gwarancji producenta są dostępne na 

stronie www.imoulife.com/pl 

„Urządzenie przeznaczone do użytku wyłącznie z dedykowaną aplikacją Imou (dawniej 

Lechange)” 

„Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do wykonywania typowych funkcji domowych w 

gospodarstwie domowym. Urządzenie nie jest przeznaczone do celów komercyjnych i 

przemysłowych” 

 

ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO.,LTD. oświadcza, że produkt kamera Wi-Fi 

Ranger 2 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE dotyczącą urządzeń radiowych.Pełny tekst 

deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: 

www.dahuasecurity.com/support/notice/ 

 

Dahua Technology Poland Sp. z o.o. 

ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa 

Infolinia: +48 608 913 700 

E-mail: wsparcie@imoulife.com 

www.imoulife.com/pl 

 

http://www.imoulife.com/pl
http://www.dahuasecurity.com/support/notice/

