
 INSTRUKCJA SZYBKI START

V 1.4
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  ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 
1 x kamera
1 x instrukcja Szybki Start
1 x ramię do montażu z funkcją regulacji
1 x aktywna karta micro SIM zamontowana w urządzeniu
1 x karta SD 8 GB
1 x pas mocujący

   Uwaga: Baterie sprzedawane są oddzielnie. 

Pełna instrukcja obsługi, najnowsze oprogramowanie urządzenia oraz 
FAQ dostępne na stronie:  www.vosker.com

  BUDOWA URZĄDZENIA 
1. Antena

2. Diody LED

3. Obiektyw
4. Czujnik światła
5. Dioda kontrolna
6. Miernik zasięgu
7. Włącznik/Wyłącznik
8. Gniazdo karty SD
9. Czujnik ruchu

10. Obudowa baterii i 
czytnik kart micro SIM

11. Otwór na pasek montażowy 

12. Zatrzask
13. Blokada kabla
14. Gniazdo12V 

15. Uchwyt statywu
16. Przycisk służący do otwierania i 

blokady pokrywy baterii


Metalowe obudowy mogą zakłócać 
bezprzewodowość urządzenia.

* Specyfikacja oraz funkcje urządzenia mogą różnić się w zależności odpodtypów 
modeli.
Szczegółowe informacje znajdują się na opakowaniu lub na stronie internetowej.
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  WŁÓŻ KARTĘ PAMIĘCI 
Otwórz znajdującą się z prawej strony urządzenia 
pokrywę. 
Umieść kartę pamięci SD/SDHC (maksymalna
pojemność 32 GB) w gnieździe karty SD,
naklejką do góry. Kliknięcie oznacza,
że karta została umieszczona w prawidłowy 
sposób.
Przed instalacją karty należy zawsze upewnić się, 
że urządzenie jest wyłączone.  

Jeśli z karty SD korzystano wcześniej do zapisu danych na 
innym urządzeniu, zaleca się ją sformatować.

   ZAINSTALUJ APLIKACJĘ VOSKER NA 
SMARTFONIE LUB TABLECIE 1. Upewnij się, że smartfon lub tablet posiada dostęp 

do internetu (Wi-Fi lub transfer danych).
2. Aplikację można pobrać:

• w sklepie Google PlayTM (Google Play 
stanowi znak towarowy Google Inc.)

• w App StoreTM (App Store stanowi 
znak towarowy Google Inc.) 

3. Wyszukaj aplikację VOSKER od firmy VOSKER.
4. Zainstaluj aplikację na smartfonie lub tablecie.
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 WYBIERZ ŹRÓDŁO ZASILANIA 

Baterie litowe lub alkaliczne

DC 12V

 Zasilanie prądem 12V

   Należy upewnić się, że baterie umieszczono zgodnie z oznaczeniami (+) i (-). 

Aby zapewnić maksymalną wydajność urządzenia oraz zapobiec skutkom 
nieszczelności baterii, zaleca się korzystanie z fabrycznie nowych baterii. 
Należy używać WYŁĄCZNIE baterii litowych lub WYŁĄCZNIE baterii 
alkalicznych. Akumulatory AA wielokrotnego użytku mogą przyczyniać 
się do gorszej jakości pracy ze względu na mniejszą moc zasilania, 
dlatego też nie są zalecane w przypadku tego urządzenia.

W celu zapewnienia najwyższej jakości pracy urządzenia oraz długą 
żywotność baterii, zaleca się korzystanie z zasilania prądem 12V.
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 AKTYWACJA KAMERY 
1. Uruchom aplikację VOSKER, a następnie wybierz opcję 

Aktywacjanowej kamery (Activate a new camera). 

2. Wybierz model V100.
3. Otwórz pokrywę baterii wciskając przycisk na spodzie urządzenia.

4. Zeskanuj kod kreskowy przy pomocy aparatu w smartfonie.

5. Wybierz rodzaj monitoringu, którego chcesz dokonywać przy 
użyciukamery VOSKER.

6. Wprowadź dane osobiste.
7. Kamera została aktywowana. Potwierdzenie zostanie 

przesłane w wiadomości e-mail lub SMS.
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  OBSŁUGA APLIKACJI VOSKER 
U dołu ekranu aplikacji dostępne są 4 opcje:

Konto (Account):  
Możliwość wyboru planu abonamentowego oraz edycji 
profilu.

Status:  
Informacje ogólne, w tym moc zasięgu komórkowego, 
poziom naładowania baterii oraz dostępna pamięć karty SD.

Ustawienia (Settings):  
Zmiana trybu ustawień obrazu, częstotliwości 
synchronizacji danych i inne.

Galeria (Photos): 
Galeria obrazów z opcją sortowania według dnia, miesiąca lub roku 
oraz opcją udostępnienia lub pobrania zarejestrowanych obrazów.

Uwaga: Jeśli posiadasz więcej niż jedno urządzenie, w Galerii pojawi 
się opcja sortowania według nazwy kamery (z białym paskiem 
przewijania na górze ekranu).
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USTAWIENIA APLIKACJI
W aplikacji VOSKER można dokonywać konfiguracji wszystkich 
dostępnych ustawień kamery. Konfiguracja ustawień zostanie 
zaktualizowana po nawiązaniu połączenia w celu aktualizacji statusu przez 
kamerę V100. Poniższe opcje stanowią zaledwie część wszystkich 
dostępnych w aplikacji ustawień.

USTAWIENIA OGÓLNE

Tryb – ZDJĘCIE (PHOTO)

Samowyzwalacz (Delay) : Ustawienie minimalnego odstępu czasu od 
poprzedniej detekcji do możliwości zaistnienia kolejnej detekcji przy 
której zostanie wykonane zdjęcie.

Multi-shot : Ustawienie umożliwiające rejestrację dwóch następujących 
po sobie ujęć przy każdej detekcji, z 5-sekundową przerwą pomiędzy 
zdjęciami.

Tryb - TIME LAPSE

Zdjęcia poklatkowe (Interval): Ustawienie określonego odstępu 
czasowego (przerwy) pomiędzy rejestracją zdjęć bez opcji detekcji.

Tryb - VIDEO 

Samowyzwalacz (Delay): Ustawienie minimalnego odstępu czasu od 
poprzedniej detekcji do możliwości zaistnienia kolejnej detekcji przy 
której zostanie wykonane nagranie wideo
Zdjęcie + video (Photo First): Rejestracja zdjęcia przed 
rozpoczęciem rejestracji każdego nagrania video.

Długość nagrania (Video length) : Ustawienie długości nagrania wideo.
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OPTIMAL
MODE

IR-BOOST
MODE

Blur reduction

Battery life

Flash range

USTAWIENIA TRANSFERU DANYCH
Czas pierwszego transferu (First transfer time): Ustawienie 
godziny pierwszego transferu danych w ciągu dnia.

Częstotliwość transferu (Transfer frequency): Ustawienie liczby 
prób synchronizacji danych w ciągu dnia.

OPCJE ZAAWANSOWANE
Tryb nocny (Night mode): Wybór opcji rejestracji zdjęć najlepiej 
dopasowanych do danych wymagań.

Harmonogram (Schedule): Wybór godzin pracy kamery na każdy dzień 
tygodnia. Godzina rozpoczęcia oraz zakończenia wskazują zakres czasu, w 
którym kamera będzie rejestrować zdjęcia lub nagrania video. Jeśli kamera 
ma rejestrować obraz przez całą dobę, należy wprowadzić godzinę 00:00 
zarówno w rubryce godzina rozpoczęcia, jak i godzina zakończenia.

WŁĄCZANIE KAMERY

Zaleca się formatowanie karty SD na komputerze, zwłaszcza, jeśli 
korzystano z niej do zapisywania danych na innym urządzeniu 

elektronicznym.
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1. WŁĄCZ kamerę
przy pomocy przełącznika Włącz/Wyłącz.

2. Mrugające kreski – Wyszukiwanie zasięgu 

Proces wyszukiwania zasięgu może potrwać nawet do 
kilku minut. Jeśli świeci tylko 1 z diod, test sieci nie został 
zakończony pomyślnie. Aby osiągnąć maksymalną moc 

zasięgu, należy wyjść na zewnątrz lub zbliżyć się do okna, a następnie 
zrestartować urządzenie. Ze względu na różnorodność operatorów 
usług kart SIM VOSKER, może wystąpić konieczność powtórzenia 
czynności. Modem sieciowy powinien wychwycić najsilniejszy sygnał 
wśród dostępnych w miejscu instalacji sieci komórkowych LTE. 

3. Niebieskie kreski bez mrugania – Moc zasięgu 
Po zakończeniu przeprowadzania testu zasięgu, niebieskie 
diody powinny świecić sygnałem ciągłym, który wskazuje 
moc zasięgu. Należy pamiętać, iż z uwagi na brak 

obowiązujących standardów dotyczących wartości dBm w 
odniesieniu do formy przedstawienia mocy zasięgu, symbole 
uwzględnione w interfejsie niniejszej kamery mogą różnić się od tych 
stosowanych w przypadku innych urządzeń. 

4. Mruganie czerwonej diody (30s) – Opóźnienie instalacji 
Po aktywowaniu kamery dioda z przodu kamery zaświeci się na 
30sekund, tak, aby użytkownik mógł opuścić monitorowany teren 
przed rozpoczęciem rejestracji obrazu.

5. Brak sygnału świetlnego – Gotowość kamery
Kamera wysyła zdjęcia i aktualizuje swój status dostępny w aplikacji 
VOSKER. Urządzenie jest gotowe do rejestracji obrazu oraz przesłania 
plików do aplikacji VOSKER przy następnej synchronizacji danych. W 
konfiguracji domyślnej synchronizacja przeprowadzana jest co 4 
godziny, zaczynając od północy.

Uwaga: Jeśli pliki lub dane nie zostały przesłane w ciągu 
15 minut od ukończenia poprzedniego kroku, należy 
wyłączyć kamerę i wykonać należy wyłączyć kamerę i 
wykonać kroki od 1 do 5 ponownie Jeśli problem nie znika, 
należy przejść do sekcji Pomoc (Help) w aplikacji VOSKER.

 Help
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MONTAŻ KAMERY
Opcje montażu kamery

Zalecana wysokość montażu: 
Kamera powinna zostać zainstalowana w odpowiedniej odległości od 
rejestrowanego obszaru.

Warunki montażu zapewniające dobrą jakość obrazu: 
Należy pamiętać,że zasięg pracy kamery uzależniony jest od pogody i 
współczynnika odbicia światła przez otoczenie i nominalnie wynosi 30 metrów. 

Chcąc uzyskać lepszą jasność obrazu w nocy, należy ustawić przedmioty 
w tle, tak, aby odbijały flesz na podczerwień w stronę obiektywu. 

Uwaga: Obiektyw nie powinien być skierowany bezpośrednio w stronę słońca. W przeciwnym 
razie może wystąpić efekt podświetlenia lub fałszywa detekcja.

WAŻNE • PRZED ZAKOŃCZENIEM 30-DNIOWEGO OKRESU PRÓBNEGO 

Plan abonamentowy można aktywować w zakładce Konto (Account) w 
aplikacji VOSKER. Więcej szczegółów na temat dostępnych planów 
znajduje się w zakładce Konto (Account) lub pod adresem poniżej:

Jeśli nie zdecydujesz się na żaden z planów abonamentowych, możesz 
nadal korzystać z funkcji przesyłania plików w ramach 
DARMOWEGOplanu miesięcznego który obejmuje transfer 100 zdjęć na 
miesiąc oraz 7-dniową historię zdjęć.

WWW.VOSKER.COM

URZĄDZENIE SPEŁNIA WYMOGI UWZGLĘDNIONE W ROZDZIALE 15. PRZEPISÓW 
FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC - FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION).

Z urządzenia należy korzystać uwzględniając poniższe warunki:

(1) urządzenie nie może wytwarzać szkodliwych zakłóceń,

(2) urządzenie musi móc przyjmować wszelkie 
zakłócenia, w tym te mogące wywoływać 
niepożądane działanie urządzenia.
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Kamery VOSKER obejmuje 2-letnia gwarancja. Dokładamy wszelkich 
starań, aby klienci mogli przez długi czas cieszyć się zarówno z 
produktów jak i naszych usług.

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR 

PRODUKTÓW FIRMY VOSKER 

FAQ, instrukcja obsługi oraz najnowsze oprogramowanie sprzętowe 
dostępne na stronie  www.vosker.com

Obsługa klienta Live Chat na stronie VOSKER.COM 
support@vosker.com

USA : 1-888-986-7537  |  Canada : 1-866-986-7537  |  EU : +49 (0) 36 331 

Dołącz do nas




