
ИНСТРУКЦИИ 

WI-FI КАМЕРА ЗА СИГУРНОСТ 
Robicam Wateproof 360

КОМПОНЕНТИ 
• IP Камера

• Захранващ адаптер

• Wi-Fi антена 5 dBi

• Комплект болтове за
закрепване

• Основа от пяна

• Потребителско ръководство

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Сензор за изображение: 2.0M HD CMOS

• Обектив: 3.6мм

• Мин. осветеност: 0.5 Lux (цветен режим), 0.1
Lux (черно бял режим)

• Резолюция: 1920 x 1080P

• Видео компресиране: H.264/ MJPEG

• Опресняване: 25-30fps

• Аури компресиране: G.711a

• Аудио вход: вграден 8dB микрофон

• Аудио изход: вграден 8Ω 1W говорител

• Включване на аларма: засичане на движение

• Безжичен лан: IEEE802.11b/g/n

• Безжична сигурност: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
криптиране на данни

• Протоколи: ONVIF, TCP, UDP, DHCP, DNS, RTSP,
P2P

• Памет: слот за micro SD карта

• Захранване: DC12V±10%

• Стандарт за водоустойчивост: IP66

• Условия за работа: температура-30°C -+65°
C

• Влажност: 10%-90%

• Брой онлайн потребители: макс 5
потребителя

• Ъгъл на завъртане:
355°хоризонтално/110°вертикално

• Нощно виждане: автоматична смяна на
двойни филтри, 4 точкови инфрачервени
лампи, дистанция на осветяване 10-30 м

СВОЙСТВА 

(1) Wi-Fi антена
(2) Слот за Micro SD карта
(3) Порт за захранване
(4) Бутон за нулиране
(5) 1080p HD обектив
(6) Говорител
(7) PIR сензор
(8) Микрофон
(9) Бяла LED
(10) Инфрачервена LED

МОНТИРАНЕ НА КАМЕРАТА ЗА 

СИГУРНОСТ НА СТЕНА 

1. Пробийте дупки на стената, използвайки

основата на камерата като шаблон. Уверете

се, че камерата е в правилната посока.

Препоръчително е да отбележите

местоположението на дупките с молив

преди да пробиете. Диаметъра на всяка

дупка е приблизително 6мм, а дълбочината

приблизително 25мм.

2. Поставете пластмасовите анкери в дупките

на стената.



3. Поставете болтовете в долната част на

камерата, като ги съвпаднете с анкерите на

стената. Използвайте отвертка за да

затегнете камерата на стената.

ВНИМАНИЕ: Когато поставяте камерата за 

сигурност на стената, моля имайте в предвид, 

че стената трябва да може да издържи поне три
пъти общото тегло на продукта. 

СВЪРЗВАНЕ НА КАМЕРАТА С 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

O ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ 
ФУНКЦИИ 

O КАК ДА ИЗТЕГЛИТЕ МОБИЛНОТО 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

• Потърсете и изтеглете “YCC365 Plus” в Apple

Store или Android app store.

• или Сканирайте QR кода, за да го намерите по-
лесно

O КАК ДА РАБОТИТЕ С МОБИЛНОТО 
ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕГИСТРИРАНЕ НА АКАУНТ 

Когато използвате това приложение за първи 
път трябва да използвате имейл адреса си за да 
регистрирате акаунт, натиснете “Sign Up” (ДОЛУ 
В ЛЯВО) И задайте Ваш валиден имейл адрес и 
парола според процедурата. 
* Паролата трябва да съдържа поне 6 символа
и
да не надвишава 30 символа. Тя трябва да
представлява комбинация от букви и числа.
Задължително поле една голям буква ( пример:
Test123)
След регистрация ще получите линк за
потвърждение на зададения от Вас имейл
адрес. Потвърдете регистрацията като
натиснете върху линка. След това се върнете в
приложението и може да достъпите вече
направения акаунт.



Внимание: текущата версия поддържа само 

мобилни номера, регистрирани във Виетнам. 

За да се регистрирате в друга зона, моля 

използвайте имейл адрес. 

ДОБАВИ КАМЕРА 

Внимание: камерата поддържа само 2.4G WIFI, 

преди да добавите устройство, уверете се, че 

рутера Ви е 

2.4G WIFI и телефона Ви е свързан с 2.4G WIFI. 

Сканирайте QR кода за да добавите 

устройство 

• Моля свържете телефона си с Wi-Fi и след

това натиснете “Device adding by scanning the

code”, нулирайте камерата, след като чуете

съобщението “Please configure camera by

scanning code or AP hotspot”, моля натиснете

“Connect to the network”.

• Изберете Вашия Wi-Fi и влезте с паролата си.

• Поставете 2-D QR кода, изобразен на

телефона срещу обектива на камерата,

поддържайте дистанция от 10-20см и 

поддържайте баланса. 

• Натиснете “I heard the beep voice” след като

чуете сигнала, няколко секунди по-късно ще

чуете »Internet connected. Welcome to use

cloud camera. «

Връзка чрез кабелен интернет (Поддържа 

само устройства с LAN порт) 

• Свържете Интернет кабела с камерата и с Wi-

Fi рутера.

• След като телефона Ви се свърже с Wi-Fi,

натиснете върху “Add device” и “Addition by

connecting to network cable”

• Моля сканирайте QR кода на устройството и

изчакайте връзката да стане успешна.

Добавяне на AP хотспот 

• След като свържете телефона си с Wi-Fi, моля

натиснете  “Add device” и “Addition of AP

hotspot”,, след като чуете звука “Please

configure camera by scanning code or AP

hotspot”, моля натиснете “Connect to the

network”, ако не чуете звука, моля

рестартирайте камерата си.

• Следвайте наръчника за да свържете

телефона си към мрежата на

“CLOUDCAM_XXXX” и се върнете към

приложението YCC365 plus.

• Натиснете “Next” и изберете собствения си

Wi-Fi и влезте с паролата си.

• Изчакайте Wi-Fi връзката да бъде успешна,

след това ще чуете звука “Internet connected

welcome to use cloud camera”



AP ДИРЕКТЕН РЕЖИМ (специален) 

• Включете камерата и ще чуете звука "Please

configure camera by scanning code or AP

hotspot" (ако не чуете този звук трябва да

рестартирате камерата)

• Отворете приложението YCC365 plus за да

достигнете до интерфейса за вход, натиснете

“Local login”.

• Свържете телефона си към мрежата на

“CLOUDCAM_XXXX”

• Натиснете “AP networked device preview” и

след това “Next”.

• Сканирайте за устройство във Вашата Wi-Fi

мрежа, прихваната от телефона Ви, след това

кликнете върху устройството.

• Въведете потребителско име: admin парола:

12345, натиснете “CONFIRM”, след това

можете да разгледате интерфейса.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФУНКЦИИТЕ 
Предаване в реално време 

A: Меню с параметри G: Движение 

B: Снимка H: Съобщение 

C: Цял екран I: Качество на видео 

D: Възпроизвеждане 
на видео 

J: Задръж за разговор 

E: Опресняване L: Звук 

F: Центриране K: Още 

 

O PTZ/ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИ 

• PTZ

Бяла светлина 
Покажи албуми 
Видео към телефон 



Чрез плъзгане на контролера или екрана при 

излъчване на живо можете да контролирате 

завъртането на камерата. 

• Предварително зададени

1. Натиснете върху иконата за предварително

задаване за да влезете в интерфейса за

управление.

2. Добавете настройката: могат да бъдат

добавени няколко такива.

3. Изтрийте настройката: Натиснете върху

иконата за редакция за да изтриете

добавените настройки.

Добавяне на предварителна 

настройка 

Изтриване на предварителна 

настройка 

O ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕО 

По подразбиране видеото се записва в облак. 

Ако искате да възпроизвеждате видео на TF 

карта можете да смените избирайки “play videos 

from” на “SD card”. 

• Облачното видео използва цветово

картографиране, тъмносиньото показва

алармен запис а светлосиньото показва запис

без аларма. Записа на TF карта е светлосиньо.

• Натиснете иконата за дата за да изпълните

видео от избрана дата.

• Натискането на иконата “ ” може да 

промени скоростта на възпроизвеждане на 

видеото, но не се поддържа на TF карти.  

O ИЗТЕГЛЕТЕ ВИДЕО ОТ ОБЛАКА / 

СПОДЕЛЕТЕ ВИДЕО ОТ ОБЛАКА 

Натиснете иконата за облачен албум и натиснете 

видео клип, натиснете “Download” за да 

запишете видеото на телефона си или натиснете 

“Share” за да споделите видеото си във Facebook 

и YouTube. 



O ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕО 

Натиснете “Message” за да видите аларменото 

видео. 

НАСТРОЙКИ 
Натиснете » « за да промените параметрите. 

O ОБЛАЧНА УСЛУГА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ 

Ние предлагаме 30-дневна облачна услуга, която 

всеки може да използва безплатно. След това 

можете да изберете да плащате за услугата 

малки суми. 

Изберете “Cloud service”и проверете пакетите за 

Абонамент. 

Има три вида абонаменти за Вас. Може да 

изберете да заплащате тази услуга на месечна 

или годишна база. 

Поддържаме платежната система PayPal, 

натиснете “Go to PayPal now” и след това 

завършете с плащането (моля инсталирайте 

приложението PayPal предварително). 

O ЗАДАЙТЕ РЕЖИМ ЗАПИСВАНЕ НА SD
КАРТА 

Поставете SD картата в слота и

включете камерата. 

Изисквания за SD карта:

• Място 8-128GB

• C10 Micro SD карта

• Използвайте след форматиране.

• Препоръчват се Kingston/SanDisk/
Samsung

Натиснете “Device storage” за да проверите 

паметта. 

Натиснете “Memory card recording mode” за да 

изберете видео формата на TF картата. 

Преименувайте 

устройството 

Задайте край на 

записа 

Споделете с други 

потребители 



O НАСТРОЙКИ НА ИЗВЕСТИЯ 

O НАСТРОЙКИ НА ДРУГИ ФУНКЦИИ 

Микрофон на устройство: 

Превключете микрофона вкл/изкл 

Нощно виждане: 

• Off, изключва нощното виждане

• On, нощното виждане винаги е вкл

• Auto, автоматично превключване

Завъртане на изображението 180°: 

Завъртете изображението когато камерата е 

поставена на обратно. 

Промяна на Wi-Fi Мрежа: 

Сменете Wi-Fi на устройството. 

Важно: 

Wi-Fi трябва да бъде видим, ако локацията се 

смени и Wi-Fi е различен, моля нулирайте я и я 

свържете с Wi-Fi отново. 

Детайли на устройство: Проверете ID и номера 

на софтуера\хардуера на устройството. 

Премахнете устройството: Моля премахнете 

камерата от акаунта си ако искате да 

използвате друг акаунт за да добавите 

камерата. 

O РАЗДЕЛЕН ЕКРАН（САМО ЗА 

НЯКОЛКО УРЕДА В ЕДИН АКАУНТ) 

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КАМЕРАТА 

НА КОМПЮТЪР 
Влезте в: www.ucloudcam.com 

Включете сензора за 

движение 

Включете звука 

Настройки за известия 



ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ 
1. Не можете да добавите устройство?

A. Уверете се, че камерата е нулирана.

Натиснете бутона Reset докато не чуете

звука

B. Поддържа само 2.4GHZ Wi-Fi, ако Wi-Fi

рутера Ви е 5GHZ, моля преминете към

2.4/5GHZ двоен режим.

C. Моля включете GPS услугата преди да

добавите устройството на Android

мобилен телефон. След като

инсталацията приключи, Вие ще бъдете

помолени да включите GPS услугата при

първото използване на приложението,

ако сте избрали да не включвате GPS

услугата, моля деинсталирайте

приложението и опитайте отново

D. Моля проверете дали камерата не се

използва от друг акаунт.

Има четири звука в процеса: 

(1) “Please configure camera by scanning code

or AP hot spot”

(2) Изберете Вашия Wi-Fi и влезте с паролата

си, след това устройството ще издаде

звук като “бийп” и ще чуете “Please wait

for Wi-Fi connecting”.

(3) “Please wait for internet connecting” след

като получите интернет достъп.

(4) “Internet connected welcome to use cloud

camera”

A. Ако не можете да достигнете до

втората стъпка, моля проверете дали

Wi-Fi канала не е скрит и дали Wi-Fi 

рутера не е твърде далеч от 

камерата. Ако този начин не 

проработи, моля сканирайте QR кода 

за да добавите камерата. 

B. Ако не успеете да достигнете до

третата стъпка, моля намалете броя

на Wi-Fi потребителите и изтрийте

специалните символи в Wi-Fi

паролата си.

C. Ако не успеете да достигнете до

четвъртата стъпка, моля опитайте

отново, ако това не помогне моля

свържете се с производителя.

2. Защо има интервали, когато видеото се

записва на TF карта?

Размера на видео файла е ограничен. Щом 

видео размера достигне критична стойност, 

видео файла се съхранява и започва записването 

на следващо видео, има интервал, но той е 

изключително малък. 

3. TF картата не може да бъде

идентифицирана?

Моля проверете дали TF картата изпълнява 

изискванията за качество, също така може да се 

дължи на слаб Wi-Fi сигнал. 

4. Времевата рамка за запис на видео е

празно, след като облачната услуга изтече.

Видеото не може да бъде изпълнено след като 

облачната услуга изтече, ако няма поставена TF 

card в камерата, видеото не може да бъде 

записано. 

Ако TF картата винаги работи, но видео 

файловете изчезват, моля проверете 

състоянието на TF картата, ако е нормално в 

приложението, но няма записано видео, моля 

форматирайте TF картата. Ако това пак не 

проработи, моля вземете нова карта и опитайте 

отново. 

5. Защо не получавам известия на моя

телефон?

Уверете се, че приложението има права за 

показване на известия 

В противен случай, когато гледате видео на живо 

в приложението няма да има известия, тъй като 

е ненужно изпращането на известия когато 

гледате видеото онлайн. 

Модерната система за известия, няма да бъдат 

изпращани на телефона Ви през цялото време, 

но ще записват съобщения и видео. 

6. Камерата губи връзка?

Моля проверете захранването и интернета, след 

това рестартирайте камерата. Ако това не 

проработи, моля премахнете камерата от 

приложението и след това я добавете отново. 

7. Кръг във видеото, видеото върви бавно.

Кръга във видеото означава, че то все още 

зарежда, моля проверете интернет връзката си. 

8. Как други хора да гледат видео?

Споделете акаунта на приложението с другите 

хора. 



9. Колко хора могат да използват акаунта

едновременно?

На теория няма ограничения. 

10. Защо добавянето на камера към друг

акаунт няма да се получи?

Една камера, един акаунт, ако друг акаунт 

трябва да използва камерата, моля премахнете я 

от текущия акаунт. 

11. Как мога да свържа моята камера с друг

Wi-Fi?

Два начина: 

A: Когато трябва да преминете към друг Wi-Fi 

без да сменяте мястото. 

Parameter setting >> Wi-Fi Network >> 

изберете Wi-Fi 

B: Когато камерата е преместена на друго 

място, моля включете камерата, ще видите 

“Device disconnected” на началната страница, 

след това натиснете “TROUBLESHOOT” за да се 

свържете отново с Wi-Fi. 

O ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

• Уверете се, че напрежението на захранването

е правилно преди да използвате камерата.

• Не изпускайте камерата и не я подлагайте на

физически удар.

• Не пипайте сензорите с пръсти. Ако е нужно

почистване, използвайте чиста кърпа с малко

етанол и почистете нежно. Ако камерата не се

използва продължителен период от време

поставете капачето на обектива с цел 

предпазване на сензора от мръсотия. 

• Не насочвайте обектива към най-силната

светлина като слънчевата или лампа с

нажежаема жица. Най-силната светлина

може да нанесе щети на камерата.

• Сензора може да бъде изгорен от лазерен

лъч, така че когато се използва лазер в

близост се уверете, че сензора няма да бъде

изложен на лъчите му.

• Не излагайте камерата на изключително

горещи или студени температури, прашна

среда и не я излагайте на електромагнитна

радиация.

• За да избегнете прегряване се уверете, че

устройството се намира на проветриво място.

• Не потапяйте камерата във вода или други

течности.

• По време на изпращане, опаковайте камерата

в оригинална или сходна опаковка.

Внимание: 

Камерата поддържа IR, Вие трябва да внимавате 

за следните неща, свързани с отразяването на IR: 

• Прах или мръсотия на купола ще предизвика

IR отражение. Моля не премахвайте

предпазното фолио от купола докато не

завършите инсталацията. Ако върху купола

има прах забършете го с чиста и мека кърпа

изопропил алкохол.

• Уверете се, че в близост до камерата няма

отразяващи повърхности. IR светлината от

камерата може да рефлектира обратно в 

обектива. 

ГАРАНЦИЯ
Гаранцията е валидна 24 месеца и Вие

можете да я използвате при продавача (нас) 

чрез данните за контакт в долния десен ъгъл. 

Моля изпратете ни номера и датата на 

поръчката. 

Символ за изхвърляне и рециклиране 
на отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване (ОЕЕО). 
Символът ОЕЕО е поставен върху 
продукта във връзка с  Директива 
2012/19/ЕС за Отпадъци от 
електрическо и електронно 
оборудване (ОЕЕО). Целта му е да 
предотврати неправилното 
изхвърляне на продукта и да насърчи 
повторната му употреба и 
рециклиране. 
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