INSTRUKCJA OBSŁUGI

ORLLO I-Care

Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór produktu ORLLO.
Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące specyfikacji technicznej i obsługi
urządzenia, jego funkcji i ustawień oraz prawidłowej instalacji.
Należy uważnie przeczytać treść niniejszej instrukcji obsługi przed pierwszym
użytkowaniem.
Postępowanie zgodne z instrukcją jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania i
korzystania z urządzenia.
Życzymy
Państwu zadowolenia z użytkowania urządzenia.
–
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Informacja na temat bezpieczeństwa:
1. Dbałość o urządzenie gwarantuje bezawaryjną pracę i zmniejszy ryzyko uszkodzenia
urządzenia.
2. Trzymaj urządzenie z dala od ekstremalnych temperatur.
3. Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, silnego
promieniowania ultrafioletowego oraz pól magnetycznych przez dłuższy czas. W
urządzeniu zamontowana jest bateria litowo-jona, która pod wpływem temperatury może
się uszkodzić, spuchnąć, wywołać pożar lub wybuchnąć.
4. Nie umieszczaj niczego na urządzeniu ani nie upuszczaj przedmiotów na urządzenie.
5. Nie upuszczaj urządzenia ani narażaj go na silne wstrząsy.
6. Nie narażaj urządzenia na nagłe i silne zmiany temperatury. Może to spowodować
kondensację wilgoci wewnątrz jednostki, która może uszkodzić urządzenie. W przypadku
kondensacji wilgoci należy całkowicie wysuszyć urządzenie.
7. Uważaj, aby nie siedzieć na urządzeniu, gdy znajduje się w tylnej kieszeni spodni itp.
8. Nigdy nie czyść urządzenia przy włączonym zasilaniu. Użyj miękkiej, niestrzępiącej się
szmatki zwilżonej wodą, aby przetrzeć powierzchnię urządzenia.
9. Nigdy nie próbuj rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować urządzenia. Demontaż,
modyfikacja lub próba naprawy mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a nawet
obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
10. Nie przechowywać urządzenia, jego części oraz akcesoriów w pobliżu łatwopalnych
cieczy, gazów ani materiałów wybuchowych.
11. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
12. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli pokrywa obudowy jest zdjęta.
13. Instaluj urządzenie tylko w miejscach zapewniających dobrą wentylację.
14. Unikaj długiego ładowania, nie ładuj dłużej niż zaleca instrukcja. Ładować tylko pod
nadzorem, z dala od dzieci i zwierząt domowych.
15. W przypadku przegrzania, pojawienia się dymu lub nieprzyjemnego zapachu należy

niezwłocznie odłączyć urządzenie od zasilania, aby zapobiec zagrożeniu pożarem.

Pełne informacje na temat bezpieczeństwa akumulatorów znajdziesz w instrukcji w linku poniżej :
https://orllo.pl/instrukcje/INFORMACJE_DOTYCZACE_BEZPIECZENSTWA_AKUMULATOROW_I_PRODUKTO
W_ZE_ZINTEGROWANYM_AKUMULATOREM.pdf
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WAŻNE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Specyfikacja może ulec zmianie z powodu modernizacji lub uaktualnień. Produkt rzeczywisty
może różnić się od produktu poglądowego.
Uszkodzenia powstałe z niewłaściwego użytkowania i przechowywania urządzenia nie są objęte
bezpłatną naprawą .
Nie należy urządzenia montować blisko nadajników fal radiowych może powodować zakłócenia w
działaniu.
Karta SIM, którą wkładamy do urządzenia nie może posiadać kodu PIN.
Karta SIM powinna być aktywna, posiadać środki na koncie oraz powinna mieć włączoną
transmisję danych komórkowych GPRS.
Karta, która została dostarczona z urządzeniem powinna być zarejestrowana w punkcie obsługi
danego operatora ze względu na nową ustawę która obowiązuje od 2 styczna 2017 roku.
Przed wyjęciem/włożeniem karty SIM, urządzenie powinien być wyłączony.
Bateria urządzenia powinna być ładowana w temperaturze od 0°C do 40°C
Do ładowania urządzenia używać oryginalnego zasilacza
Urządzenie powinno być zamontowane w takim miejscu aby był dobry sygnał GSM.
Centrala powinna być zamontowany w miejscu gdzie nie będą oddziaływać na niego wysokie
temperatury.
Gniazdo karty microSD służy tylko i wyłącznie do aktualizowania urządzenia. Slot wykorzystywany
jest przez autoryzowany serwis Orllo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obsługa sieci Wi-Fi/3G
Zakres pracy GSM: 850/900/1800/1900Mhz
Standard Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n.2.4GHz
Pobór prądu podczas czuwania: ≦80mA
Pobór prądu w trakcie alarmu: ＜200mA
Protokół transmisji: Prywatny
Łączenie bazy z czujnikami za pomocą modulacji ASK
Transmisja radiowa RF: 868Mhz
Zasięg częstotliwości: przestrzeń zamknięta: ~30m, przestrzeń wolna: ~50m
Możliwość przypisania 3 numerów sms
Częstotliwość dźwięku alarmowego: ≧80db
Alarmowanie za pomocą: aplikacji na telefon, sms, powiadomienia telefonicznego
Aplikacja dostępna na system: IOS, Android
Obsługa kart microSIM
Zasilanie: DC12V – 1A
Wbudowana bateria: Li-Battery, 7.4V, 850mAh
Czas pracy na baterii: do 5h
Wbudowany czujnik temperatury, wilgoci
Możliwość podłączenia bezprzewodowo 127 czujników
Możliwość podłączenia przewodowo dwóch czujników oraz zewnętrznej syreny
Temperatura pracy: -10~50°
Wilgotność pracy: ~95%
Wymiary urządzenia (mm): 145x145x37
Tworzywo wykonania: ABS plastik
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OPIS TECHNICZNY
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MONTAŻ KARTY SIM (CENTRALA WYPOSAŻONA W MODUŁ GSM)
Kiedy centrala wyposażona jest w moduł GSM zalecamy włożenie karty SIM do slotu, zwiększa to
bezpieczeństwo. Centrala automatycznie przełączy się na sieć GSM gdy nie będzie sieci Wi-Fi.
Włożenie karty również umożliwia uzbrojenie/rozbrojenie centrali przez SMS, alarmowanie przez
SMS czy połączenie telefoniczne.

PODŁĄCZENIE
Centralę należy podłączyć do zasilania za pomocą zasilacza który jest dostarczony w zestawie.
Parametry zasilacza 5V/2A. Po włożeniu wtyczki do gniazda centrali powinien zapalić się
czerwony wskaźnik. Następnie należy przełączyć przełącznik w pozycję [ON]
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CZUJNIK ANTYSABOTAŻOWY
Czujnik antysabotażowy (fot. poniżej) zainstalowany w celu zabezpieczenia centrali przed demontażem lub
ingerencją z zewnątrz. Kiedy urządzenie jest uzbrojone i styk antysabotażowy zostanie naruszony
wyzwalany będzie alarm.

Do montażu centrali należy użyć uchwytu mocującego, który zabezpiecza urządzenie przed
nadmiernym wyzwalaniem alarmu:
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DODATKOWE ZŁĄCZA PRZEWODOWE CENTRALI
Centrala posiada złącza umożliwiające podłączenie dwóch czujników za pomocą przewodów oraz
jedno podłączenie syreny zewnętrznej. Opis złącz przedstawiono poniżej:

Z poziomu aplikacji I-Care istnieje możliwość przełączenia wejść jako: nominalnie zamknięte lub
nominalnie otwarte. Aby to zrobić należy wejść w [Ustawienia centrali] -> [Więcej ustawień] i
wybrać: [Alarm wyjść NC/NO] włącz lub wyłącz. (fot. poniżej)
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APLIKACJA
Aplikacja do urządzenia dostępna jest na systemy Android oraz iOS.

Nazwa aplikacji: Vcare Plus
Aplikacja na system Android dostępna pod linkiem:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sdph.vcareall&hl=pl&gl=US
QR kod do pobrania aplikacji:

Aplikacja na system iOS dostępna pod linkiem:
https://apps.apple.com/us/app/vcare-plus/id1518378163
QR kod do pobrania aplikacji:
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URUCHOMIENIE
Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji należy wyszukać ikonę aplikacji i ją uruchomić.
Po uruchomieniu należy przeprowadzić krótką konfigurację:
Aplikacja poinformuje użytkownika o zażądaniu dostępu do wybranych uprawnień. Odmowa
może prowadzić do nieprawidłowego działania aplikacji. Lokalizacja telefonu podczas korzystania
z aplikacji mobilnej jest wymagana oraz musi być włączona.
1. Zezwolenie dostępu [OK]. Odmowa [Odmów].
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2. Pojedyncze zezwolenia dostępu.

3. Przewiń palcem w lewo, aby przejść na kolejną stronę
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4. Naciśnij przycisk [Try now] aby przejść dalej.

5. Wybierz serwer, z którego będziesz korzystał. W przypadku Europy, wybieramy [Europe
server]
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6. Naciśnij przycisk [OK] aby zatwierdzić wybór.

7. Wybierz użytkownika [Admin]
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8. Następnie wybierz tryb połączenia, dodanie po WiFi:

9. Telefon komórkowy powinien być połączony z Siecią Wi-Fi z którą chcemy połączyć Centralę.
Aby przejść dalej, wybierz [Następny krok].
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10. Gdy podczas konfiguracji wyskoczy komunikat o błędzie usługi lokalizacji, należy nacisnąć
przycisk [Ustawienia] i włączyć lokalizację dla telefonu.

11. Kiedy nazwa sieci Wi-Fi jest poprawna, a hasło uzupełnione należy nacisnąć na [Następny krok].
Należy pamiętać, że centrala obsługuje WiFi wyłącznie o częstotliwości 2,4Ghz.
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12. Podczas konfiguracji, centrala powinna być włączona – przycisk w pozycji ON. Następnie
przytrzymaj przycisk WiFi przez 5 sekund. W momencie gdy usłyszysz dwukrotny sygnał
dźwiękowy, zwolnij przycisk. Centrala jest gotowa do konfiguracji po sieci WiFi. Zaznacz
komunikat i przejdź dalej, naciskając [Następny krok].

Uwaga: jeśli po naciśnięciu przycisku, nie usłyszymy jednego dźwięku „bip”, dodanie się nie
powiedzie. W takim przypadku należy wykonać reset urządzenia, pokazany na stronie 28.
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13. Gdy wpisaliśmy poprawne hasło sieci Wi-Fi powinniśmy zobaczyć poniższą informację. W tym
miejscu nastąpi automatyczne wyszukanie centrali. Należy ją wybrać przez naciśnięcie
wyszukanej nazwy. Następnie aplikacja przejdzie do kolejnego etapu.
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14. Dalej aplikacja automatycznie połączy się z centralą. Centrala po poprawnym uzyskaniu połączenia
wyda długi sygnał dźwiękowy.

15. Po poprawnej konfiguracji aplikacja automatycznie kieruje zakładki, w której należy uzupełnić: nazwę
centrali – należy wprowadzić wymyśloną nazwę oraz numer telefonu – należy wprowadzić numer
telefonu, urządzenia z którym konfigurujemy centralę (będzie on potrzebny podczas np. udostępniania
konta innym użytkownikom). Aby zakończyć konfigurację, wybierz [Zakończ].
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16. Kiedy zobaczysz dodane urządzenie, a ikona domku zmieni kolor na pomarańczowy oznacza, że jest
połączone z siecią i serwerem. Możesz rozpocząć konfigurację dodawania czujników.

Konfiguracja centrali z aplikacją mobilną metodą WiFi, została również przedstawiona na filmie:
https://www.youtube.com/watch?v=CClF9cgrDqk
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URUCHAMIANIE PRZEZ GPRS (Funkcja dostępna w centrali na SIM)
Ważne:
1. Karta SIM, którą wkładamy do centrali nie może posiadać kodu PIN.
2. Karta SIM powinna być aktywna, posiadać środki na koncie oraz powinna mieć włączoną
transmisję danych komórkowych GPRS.
3. Karta, która została dostarczona z urządzeniem powinna być zarejestrowana w punkcie obsługi
danego operatora ze względu na nową ustawę która obowiązuje od 2 styczna 2017 roku.
1) Pierwszym krokiem jest instalacji karty micro SIM w urządzeniu. Ważne aby centrala była
wyłączona w momencie umieszczania karty. Kiedy umieścimy kartę – uruchamiamy
urządzenie.

2) Naciśnij na [Dodaj użytkownika]

3) Wybierz użytkownika [Admin]

3)
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4) Następnie wybierz tryb połączenia [Sieć komórkowa(GPRS)]:

5) Jeżeli jest to pierwsza konfiguracja wybieramy pozycję [NIE], natomiast w przypadku kiedy już
dodawaliśmy urządzenie po przez GPRS wybieramy pozycję [TAK].
WAŻNE: aplikacja ICARE musi mieć zezwolone uprawnienia dla korzystania z połączeń oraz
sms, w innym przypadku dodanie urządzenia po GPRS nie będzie możliwe.
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6) Następnie w miejscu wyznaczonym, wpisujemy numer telefonu kart SIM znajdującej się w
centrali – przykład: 666789787. Kolejnym krokiem jest podanie hasła centrali, domyślne hasło
to: 123456. Aby całość zatwierdzić i przejść do kolejnego etapu należy wybrać:
[ustaw APN].

7) Ważne! Ustawienia APN mogą się różnić w kwestii danej usługi czy sieci,
Informację na ten temat można uzyskać bezpośrednio na infolinii
bądź stronie internetowej operatora.
Ustawienia APN (Access Point Name): u większości operatorów jest to: Internet,
Nazwa użytkownika oraz hasło również zależy od operatora. W przypadku sieci Play,
T-mobile, Orange, Plus, Virgin mobile– nazwa użytkownika oraz hasło zostają puste.
Aby potwierdzić, wybieramy [wyślij].
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W momencie kiedy ustawienia APN zostaną poprawnie wysłane oraz zaakceptowane uzyskamy
odpowiedź zwrotną na numer z którego została wysłana wiadomość:

8) Następnie należy ponownie wybrać: [dodaj użytkownika] -> [Admin] -> [sieć komórkowa
GPRS) -> [TAK]:
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9) Należy wprowadzić adres MAC składający się z dwunastu znaków, znajdujący się na odwrocie
urządzenia oraz hasło -> domyślne hasło to: 123456. Następnie należy wcisnąć przycisk Wi-Fi
na odwrocie urządzenia tak aby usłyszeć sygnał dźwiękowy. Od czasu sygnału dźwiękowego
mamy 15 sekund aby całość potwierdzić przez [OK].

10) Ostatnim etapem jest podanie nazwy użytkownika (domyślnie ustawiona nazwa to: adres MAC
centrali) oraz wprowadzenie numeru telefonu Administratora. Całość potwierdzamy po przez
naciśnięcie [zakończ].
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ALARMOWANIE/UZBRAJANIE/ROZBRAJANIE CENTRALI Z POZIOMU SMS:
(Instrukcja dotyczy centrali z możliwością instalacji karty SIM) (funkcja pomocna w przypadku braku
internetu)

1. Ustawienie numerów SOS.
Numery SOS służą do powiadomienia użytkownika o wykryciu alarmu. Istnieje
możliwość przypisania max. 3 numery SMS na które będą przychodziły wiadomości o
treści zainicjowania alarmu danego czujnika oraz ustawienia max. 3 numery służące
do powiadamiania przez połączenie telefoniczne, po którym mamy komunikację
dwukierunkową z centralą.
Aby ustawić numer SOS należy wysłać komendę o treści:
123456DD666132345,,,666132345,,
Znaczenie:
123456 – domyślne hasło centrali
Pozycja 1: 666132345 – przykładowy numer powiadamiania SMS
Pozycja 2: 666132345 – przykładowy numer powiadamiania przez połączenie
W odpowiedzi uzyskujemy wiadomość z przypisanymi numerami.
Przykład:
Przykładowe powiadomienie SMS:
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Komenda do sprawdzenia numerów SOS: 123456DD – w odpowiedzi dostajemy obecnie
skonfigurowane numery SOS. Przykład:

Komenda do usuwania numerów
123456DD*,,,,,,* - brak odpowiedzi.

SOS:

2. Uzbrojenie/rozbrojenie centrali

Aby uzbroić centralę z poziomu SMS należy wysłać komendę o treści: 123456A1 na
numer karty znajdującej się w urządzeniu. Przykład:

Aby rozbroić centralę z poziomu SMS należy wysłać komendę o treści: 123456A2 na
numer karty znajdującej się w urządzeniu. Przykład:
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DODATKOWI UŻYTKOWNICY
Aby dodać użytkownika należy wygenerować kod, który musi uzyskać inna osoba aby mieć dostęp
do centrali. Naciśnij na dodane urządzenie, przejdź do panelu zarządzania i kliknij na
[Użytkownicy]. Następnie na [ Zaproś]

Wybierz jakie uprawnienia ma mieć dodana osoba:
•
•

Członek rodzinny rodziny ma dostęp do wszystkich funkcji jak osoba administrująca
Zwykły członek ma ograniczony dostęp

Kiedy to wybierzemy uzyskamy kod zaproszenia, który należy podać dodatkowej osobie .
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Osoba, która uzyskała kod zaproszenia powinna zainstalować aplikację ORLLO I-Care.
Dalej przejść do zakładki wyboru gdzie powinna wybrać [GOŚĆ].

Następnie dodatkowa osoba powinna wprowadzić kod zaproszenie(weryfikacyjny) , podać swój
numer telefonu oraz podać dowolną nazwę użytkownika i nacisnąć na [Akceptacja] i [Zakończ].
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PANEL GŁOWNY APLIKACJI
Ikona pomarańczowa domku oznacza połączenie z siecią/serwerem . Jeśli ikona jest szara wyjdź z
aplikacji i ponownie ją włącz. Sprawdź połączenie centrali.
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Białe podświetlenie oznacza połączenie z siecią Wi-Fi/GSM, szare oznacza brak połączenia.
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DODAWANIE CZUJNIKÓW
Aby dodać czujnik należy przejść do zakładki [Urządzenia] i wybrać odpowiedni
czujnik/urządzenie, który chcemy dodać.
WAŻNE: aplikacja ICARE musi mieć zezwolone uprawnienia dla korzystania z aparatu, w
innym przypadku dodanie czujnika nie będzie możliwe.

1)

Urządzenia
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2) Kiedy wybraliśmy odpowiedni czujnik do dodania należy nacisnąć na
[Dodaj urządzenie]

3) Następnie należy zeskanować kod QR, który znajduje się na obudowie czujnika
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4) Po zeskanowaniu powinniśmy zobaczyć dodany czujnik w panelu czujnika

Status czujnika:

5) Aby zmienić nazwę lub usunąć czujnik należy dłużej przytrzymać ikonę dodanego czujnika.
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Czujniki i inne akcesoria można również dodać z poziomu ustawień. Po wejściu w ustawienia
[

] przechodzimy do zakładki [Skanuj kod QR, aby dodać czujniki]

TRYB: W DOMU
Tryb w domu [
], pozwala nam uzbroić centralę pomijając poszczególne czujniki. (Np. kiedy
przebywamy w budynku i chcemy aby czujka zainstalowana w pokoju była nieaktywna, natomiast
cały pozostały system był w stanie uzbrojenia)
Aby skonfigurować poszczególne czujniki, tak aby w trybie domowym był nieaktywne, należy
przejść kolejno: [Urządzenia]->[Wybrać urządzenie]-> przytrzymać dłużej ikonkę poszczególnego
czujnik. Po skończonej konfiguracji należy nacisnąć [OK].
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RESET CENTRALI
Aby zresetować centralę – przywrócić do ustawień fabrycznych, należy:
1. trzymając przycisk reset (widoczny na centrali jako przycisk REC),
2. przesunąć przełącznik w pozycję wyłącz (OFF)
3. Następnie włączyć (ON) trzymając cały czas przycisk [ REC ]
4. Kiedy usłyszymy dźwięk 3 razy „bip”, należy puścić przycisk [ REC ]
5. Odczekać około 1 min – centrala została przywrócona do ustawień fabrycznych.
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USTAWIENIA
Ustawienia widoczne w aplikacji

Objaśnienie
Ustawienia języka powiadomień SMS

Ustawienia daty i czasu centrali
Dodawanie czujników przez
zeskanowanie kodu QR (funkcja
obejmuje możliwość dodania czujnika
do wybranej strefy 1-99)
Ustawienie numeru powiadomienia
SMS oraz połączenia telefonicznego z
poziomu aplikacji
Możliwość zmiany hasła centrali
standardowe hasło to 123456, nowe
hasło max. 6 znaków – musi zawierać
tylko i wyłącznie liczby
Miejsce instalacji centrali (uzupełnia
użytkownik)
Więcej ustawień (patrz niżej)

Wersja oprogramowania centrali

➔ Więcej ustawień
Powiadomienie o problemie z siecią
Wi-Fi
Powiadomienie o problemie z siecią
komórkową
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Powiadomienie push w momencie
zamknięcie/otwarcia czujnika
drzwi/okien
Powiadomienie o odłączeniu
ładowarki
od centrali
Powiadomienia SMS po
uzbrojeniu/rozbrojeniu centrali z
poziomu aplikacji
Sygnalizacja krótkim dźwiękiem syreny
centrali po uzbrojeniu/rozbrojeniu
alarmu pilotem
Czas opóźnienia uzbrojenia centrali z
poziomu pilota (w sekundach) (np.
czas potrzebny użytkownikowi na
opuszczenie budynku po uzbrojeniu
centrali)
Czas opóźnienia alarmu (w sekundach)
dla stref 1-98 oraz oddzielnie dla strefy
99
Czas opóźnienia rozbrojenia centrali
(w sekundach)
Czas działania syreny po zainicjowaniu
alarmu
Harmonogram działania uzbrojenia
centrali (max. 3)
Harmonogram działania rozbrojenia
centrali (max. 3)
Harmonogram działania uzbrojenia
trybu ‘w domu’ (max. 3)
Funkcja dotycząca czujników
przewodowych zewnętrznych
(nominalnie zamknięte/nominalnie
otwarte)
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Ustawienia sieci (Wi-Fi/GSM) za
pośrednictwem, której będzie
informowany użytkownik o alarmach
centrali

Wybór granicy temperatury po
przekroczeniu, której użytkownik
będzie alarmowany
Powiadomienia włączone/wyłączone
dla trybu ‘w domu’
Powiadomienie o niskim stanie baterii
czujników
Funkcja nieaktywna

Powiadomienie o niskim stanie baterii
centrali
Powiadomienie zamykania/otwierania
czujnika drzwi/okien w stanie
rozbrojenia centrali
Opóźnienie alarmowania
zaplanowanego wcześniej
harmonogramu
Ustawienia sieciowe (Wi-Fi/GSM)
pracy centrali
Odliczanie opóźnienia uzbrojenia
centrali
Włącz/wyłącz brak możliwości
uzbrojenia centrali, gdy drzwi/okna są
otwarte
Informowanie w aplikacji po
uzbrojeniu/rozbrojeniu z poziomu
pilota
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DODAWANIE KAMERY
1) Naciśnij na [urządzenia]:

2) Następnie wybierz [Kamera]:

3) Następnie dodaj kamerę [+]:
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4) Podczas pierwszej konfiguracji wybieramy [smartlink], natomiast kiedy chcemy dodać
kamerę po raz kolejny i sieć Wi-Fi wcześniej została skonfigurowana, ewentualnie gdy
kamera jest podłączona po kablu LAN do routera, wybieramy opcję [dodaj ręcznie].

5) Ważne! Kamera obsługuje sieć Wi-Fi 2.4 Ghz oraz nie potrzebuje stałego adresu IP
Dalej wybieramy czy chcemy dodać przez Wi-Fi czy za pomocą kabla LAN.
Pierwsze dodanie kamery może odbyć się zarówno przez Wi-Fi, jaki i kabel LAN.

40

6) Dodawanie przez Wi-Fi, ważne aby telefon był podłączony do sieci Wi-Fi do której
docelowo będzie podłączona kamer. Aby przejść dalej -> [Następny krok].

7) Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego, możemy dodać kamerę. Jeżeli kamera nie wydaje
dźwięku, należy ją zresetować po przez przytrzymanie przycisku reset kamery do
momentu aż wyda sygnał dźwiękowy oraz obróci się. Aby przejść do kolejnego etapu
należy wybrać -> [Usłyszałem sygnał dźwiękowy].
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8) Podajemy wymyśloną nazwę kamery oraz hasło – domyślne hasło to: 123.
Aby zatwierdzić należy nacisnąć [zapisz].

9) Kamera została połączona, o statusie połączenia świadczy ikona:
[Połączono/offline]
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Uwaga:
Kamera działa również na oddzielnej aplikacji COT Pro+.
Kod QR oraz link do pobrania na system Android oraz iOS dostępny poniżej:
ANDROID
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jwkj.cotpro

iOS
https://itunes.apple.com/pl/app/cot-pro/id1097437419?l=pl&mt=8
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Polityka prywatności w zakresie oprogramowania i aplikacji udostępnianych przez Orllo.
Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika („klientów”) jest podstawową polityką firmy
(zwaną dalej ,,Orllo”). Niniejsza Umowa o Prywatności (zwana dalej „Umową”) ma na celu wyjaśnienie, w
jaki sposób Orllo gromadzi, przechowuje, wykorzystuje i ujawnia (wyłącznie w przypadku oficjalnego
zapytania od władz Państwowych) Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych
warunków przed użyciem oprogramowania oraz aplikacji udostępnionych przez Orllo.
Orllo szanuje i chroni prawo do prywatności wszystkich użytkowników usług firmy. Aby zapewnić Ci
dokładniejsze i spersonalizowane usługi, Orllo będzie wykorzystywać i ujawniać Twoje dane osobowe
zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Orllo będzie jednak wykorzystywać takie informacje z dużą
starannością i ostrożnością. O ile niniejsza Polityka prywatności nie stanowi inaczej, Orllo nie ujawni takich
informacji na zewnątrz ani nie udostępni ich osobom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody.
I. Zakres stosowania
•
•

•

Informacje dotyczące rejestracji, które przekazujesz Orllo po rejestracji lub aktywacji konta,
umożliwiają zalogowanie się do aplikacji.
Informacje z aplikacji są przesyłane na serwer. Ta sytuacja umożliwia dostęp do funkcji kamery i
nie wymaga od użytkownika tworzenia kont na serwerach DDNS, przekierowania portów na
routerze oraz ustawiania stałego adresu IP dla urządzenia.
Aplikacja mobilna wymaga zezwolenia na użycie aparatu połączeń, lokalizacji, pamięci, mikrofonu
oraz dźwięków. Zezwolenia wymagane są do prawidłowego działania aplikacji oraz dostępu do
funkcji, które oferuje produkt działający na aplikacji.

II. Wykorzystanie informacji
•
•

Orllo nie będzie dostarczać, sprzedawać, wynajmować, udostępniać ani wymieniać twoich danych
osobowych z żadnymi niepowiązanymi stronami trzecimi.
Orllo nie zezwoli żadnej osobie trzeciej na zbieranie, edycję, sprzedaż swoich danych osobowych
lub przekazywanie ich za darmo w jakikolwiek sposób.

III. Przechowywanie i wymiana informacji
•

Informacje i dane o Tobie zebrane przez Orllo będą przechowywane na zabezpieczonym i
przystosowanym do tego celu serwerze.
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Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
1. Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie.
Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt
tego samego rodzaju i pełniący tą samą funkcję.
2. Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego.
Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej
min. 400 m2 są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej
bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych
wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla
gospodarstw domowych.
3. Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.
Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, zobowiązany
jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu
dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt
dostarczony.
4. Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania.
Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy
ogłoszeń urzędu gminny, a także na stronie internetowej www.remondis-electro.pl
5. Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym.
Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest
zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.
Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej
kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane
procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być
oznakowane symbolem przekreślonego kosza.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na sprzęcie, opakowaniu lub
dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi
odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu
zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie informuje jednocześnie, że sprzęt
został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.
1. Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami! Grożą za to kary pieniężne..
2. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym, negatywnym
konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
3. Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce
uzyskane z przetwarzania sprzętu.
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