
TnB 
  Външна камера T'nB Smart Home 

Главни инструкции за 
употреба



Инструкции

Важни съвети за безопасност 

• Захранването на вашето устройство трябва да съответства на

предоставените оригинални функции.

• Моля, предварително се уверете, че камерата е съвместима с

използваните от вас устройства.

• Не използвайте устройството при дъжд, във влажни

помещения или близо до вода!

• Не го поставяйте близо до запалими предмети, взривоопасни

вещества и опасни предмети!

• Използвайте само включените в опаковката аксесоари и

конектори! Ползването на друг вид аксесоари, които не са

предназначени за тази цел може да повреди необратимо

устройството!

• Използвайте и съхранявайте при температури между 0 ° C и

45 ° C.

• Дръжте далеч от деца!

• Не разглобявайте и не се опитвайте да поправите сами

устройството!

• Не използвайте устройството ако преди това е било

подложено на удар или повреда!

• За да избегнете риск от токов удар, изключете устройството

от захранването преди да го почистите и когато не го

използвате!

• Продавачът не поема отговорност за неправилна употреба на

продукта или при употреба с несъвместимо устройство!



Съдържание на опаковката
A Камера 

B Захранване

Бутон за рестартиране 

D Винт  

Описание 

4 

Бутон за рестартиране и светлинен индикатор 

Микрофон

Високоговорител

Слот за micro SD карта

НАЧИН НА МОНТИРАНЕ



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Камера

Оптичен сензор 

Чувствителност

Обектив

Нощно виждане

Аудио и видео

Видео компресия

Двоен изход

Резолюция на картината 

Система

Безопасност

Съвместимост

Мрежа

Протокол

Защитена връзка с Wi-Fi мрежа 

Интерфейс

Аудио

Захранване

Консумирана мощност 

Размери

Обхват

Ниво на защита

CMOS sensor 1 /3" megapixel 

0.01 Lux @(F1 .2,AGC ON)

4mm@F2.0 

Инфрачервен обектив с обхват до 10 m

H.264 

32Kbps-2Mbps 

1920'1080

Потребителско име и парола  

IOS, Android 

HTTP,DHCP,DNS,RTSP 

Wi-Fi 802.11 b/g/n 

Интегрирана двупосочна аудио система

DC 12V, 1A 

Max 4.5W 

070x133 (mm) 

10m 

IP65 

Външна камера



Конфигурация
• Свалете мобилното приложение T'nB Smart напълно безплатно за iOS и 
Android.

• Създайте свой акаунт.

• След като сте се регистрирали се свържете с желано от вас устройство.

• Свържете камерата със захранващия кабел за външна употреба. Трябва да се 

включи червеният светлинен индикатор и звуковият сигнал.

• Следвайте инструкциите на мобилното приложение T'nB Smart.

• Когато камерата е свързана светлинният индикатор ще светне в синьо. 

Можете ръчно да конфигурирате камерата, като използвате QR кода, намиращ 

се в горния десен ъгъл на приложението, за тази цел следвайте мобилните 

инструкции!

След като камерата е монтирана и свързана, то вече можете да я управлявате  

чрез приложението.

Функции

Аларма 

Разговор 

Запис

Ден и нощ 

Споделяне 

Активиране и деактивиране на движението. Разпознаване на звука

Общувайте през камерата, като задържите бутона за разговори.

Правете видеоклипове на вашия смартфон или таблет, използвайки 
micro SD карта за непрекъснат запис.

Възможност за нощно виждане с обхват до 10 m.

Споделете камерата с други потребители, които имат регистрация в 

приложението T'nB Smart. За да споделите функцията, кликнете 

върху "Device Sharing" и въведете имейл адреса на потребителя. 

Внимание: Ако искате да използвате камерата като администратор 

през друг акаунт, уверете се, че предишният администратор е изтрил 

устройство от този акаунт в приложението.



Всички включени имена на марки и 
продукти придналежат на 
съответните собственици. 

lfflE t-nb.com 




