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Wyprodukowano w Chinach dla:

APTI-RF55S3-4W

Przed użyciem produktu przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

Powiązane narzędzia i dokumenty produktu można pobrać z naszej strony. 

Skrócona Instrukcja Obsługi
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Komunikat 

Środki ostrożności 

Niniejsza instrukcja może zawierać informacje, które są niedokładne 

pod względem technicznym, niespójne w funkcji i działaniu produktu 

lub zawierają błędy. Nasza firma zaktualizuje instrukcję zgodnie z 

udoskonaleniem funkcji produktu. Zaktualizowana zawartość 

zostanie dodana do nowej instrukcji.

Niniejsza instrukcja dotyczy produktów z serii LongPlus.

3. Proszę nie instalować urządzenia w wilgotnym, zakurzonym lub 

zasmolonym miejscu.

4. Prosimy o utrzymywanie urządzenia w poziomie lub w stabilnej 

pozycji, uważając, aby produkt nie spadł.

2. Nie umieszczaj ani nie instaluj urządzenia w miejscu narażonym na 

bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliżu urządzeń 

wytwarzających ciepło.

6. Zainstaluj urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu, nie blokuj 

otworów wentylacyjnych urządzenia. 

5. Proszę nie rozlewać płynów na urządzenie oraz nie umieszczać  

przedmiotów wypełnionych płynem, aby zapobiec przedostawaniu się 

cieczy do urządzenia.

1. Zmień domyślne hasło użytkownika po zainstalowaniu urządzenia.



7. Używaj urządzenia tylko w zakresie znamionowego napięcia.

8. Nie demontuj urządzenia bez odpowiedniej wiedzy.

9. Transportuj, używaj i przechowywuj urządzenie w zakresie 

dopuszczalnej wilgotności i temperatury. 

Poniższe klauzule ograniczenia odpowiedzialności, proszę zwrócić 

na nie szczególną uwagę:

1. Nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia 

ciała lub utratę mienia użytkownika lub osoby trzeciej, jeśli usługa 

produktu zostanie przerwana z następujących powodów; Nie jest 

prawidłowo zainstalowany lub używany ściśle według wymagań; W 

celu ochrony interesów narodowych lub publicznych; Powód własny 

lub strony trzeciej (w tym między innymi korzystanie z produktów, 

oprogramowania lub składników stron trzecich itp.).

2. Nasza firma nigdy nie udzieliła żadnej wyraźnej ani dorozumianej 

gwarancji, że produkt nadaje się do określonego celu lub 

zastosowania. Produktu nie można używać w sprzęcie medycznym / 

ochronnym ani w innych zastosowaniach, w których nastąpi awaria 

produktu, która mogłaby spowodować zagrożenie życia lub obrażenia 

ciała, a także użycie niebezpiecznych lub niehumanitarnych, takich 

jak broń masowa zniszczenie, broń biologiczna i chemiczna, wybuchy 

jądrowe lub użycie jakiejkolwiek niebezpiecznej energii jądrowej. 

Wszelkie straty lub zobowiązania wynikające z powyższego użycia 

będą na własne ryzyko.

Zrzeczenie się 



OZNAKOWANIE WEEE
Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno 
wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według 
dyrektywy WEEE w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.

 

3. Ten produkt może wykryć nielegalne włamanie, do której doszło w 

określonym obszarze, pod warunkiem prawidłowej instalacji i 

użytkowania, ale zapobiegnie wypadkowi, obrażeń ciała lub utraty 

mienia. W codziennym życiu powinieneś być czujny i wzmacniać 

swoją świadomość bezpieczeństwa.

4. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody 

pośrednie, przypadkowe, szczególne lub karne, utratę mienia lub 

jakiekolwiek dane lub dokumenty. W maksymalnym zakresie 

dozwolonym przez prawo odpowiedzialność odszkodowawcza 

naszej firmy nie przekracza kwoty zapłaconej za zakup tego 

produktu. 



Pobieranie i instalacja aplikacji 1

(2) Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać i zainstalować. 

(1) Przejdź do App Store lub Google Play i wyszukaj 

„LongPlus”, aby pobrać i zainstalować.

Proces: Zarejestruj się → Zaloguj się → Dodaj urządzenie → 

Aplikacja serwisowa

Użyj poniższych metod, aby pobrać i zainstalować na 

telefonach.



Opis funkcji przycisku APP 

Home Message

Cloud  Service Personal  center

Smapshot Video

Speaker Switch  Bitstream

Full Screen Playback

Gallery Voice  Call

Share Settings

Tour  Inspection Reset

           / Zoom PTZ Control

Preset Human  Tracking



Alarm Sleep  Mode

Toggle  Light Voice  Prompt

Screen  Flip Disconnect

Video
Human  Detection  

Video

Fall Detection  

Video

Motion  Detection  

Video

Playback  Speed Refresh

Playback  Timeline



2 Dodaj urządzenie 2
Krok 1: Otwórz aplikację „LongPlus” na pulpicie telefonu 

komórkowego, przejdź do interfejsu logowania, wprowadź login 

i hasło, a następnie kliknij przycisk „Zaloguj” (można również 

zalogować się przez Google lub WeChat. Nowi użytkownicy 

muszą najpierw zarejestrować się).

Krok 2: Kliknij „Dodaj urządzenie” lub „        ”.

2
1
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Krok 3: Włącz urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk 

resetowania, po usłyszeniu komunikatu głosowego „Reset 

powiódł się, czekam na połączenie”, kliknij „Pole wyboru → 

Dalej”.

Krok 4: Wybierz WIFI, wprowadź odpowiednie hasło i kliknij 

„Dalej”. 



5 6

Krok 5: Zeskanuj kod QR. Po usłyszeniu „Łączenie WIFI, 

proszę czekać”, kliknij „Pole wyboru → Dalej”.

Krok 6: Po wyświetleniu monitu, że urządzenie zostało 

pomyślnie podłączone do sieci, kliknij „Dalej”. Wybierz grupę i 

kliknij „Zakończ”. 



Podgląd wideo w czasie rzeczywistym3

Krok 2: Wyświetl podgląd wideo urządzenia w czasie 

rzeczywistym. 

Kroki podglądu są następujące:

Krok 1: Na stronie głównej aplikacji wybierz opcję Grupa → 

Urządzenie, aby przejść do interfejsu podglądu na żywo.

2

1

Preview



Rozmowa głosowa 4

Krok 2: Kliknij „           ”, aby przejść do stanu połączenia.

Krok 3: Nawiąż połączenie głosowe za pomocą urządzenia i 

kliknij przycisk „            ”, aby zakończyć połączenie. 

Krok 1: Na stronie głównej aplikacji wybierz opcję Grupa → 

Urządzenie, aby przejść do interfejsu podglądu na żywo.

Poszczególne kroki są następujące:



[Podgląd] Służy do otwierania interfejsu odtwarzania i galerii 

oraz wykonywania połączeń głosowych za pomocą urządzenia. 

Perspective Manipulation

[Perspective] Służy do wykonywania takich operacji, jak 

sterowanie kierunkiem PTZ urządzenia, ustawianie prędkości i 

powiększanie / pomniejszanie wideo.

[Manipulacja] Służy do konfigurowania alarmu sprzętu, 

włączania świateł, przerzucania wideo i innych funkcji. 



3-2

3-1

Krok 4: Kliknij „Tour Inspection”, urządzenie rozpocznie trase 

zgodnie z zaprogramowanymi punktami, czas przebywania dla 

każdego zaprogramowanego punktu wynosi 3 sekundy. 

Użyj przycisków kierunkowych, aby obrócić pan / tilt do 

wymaganej pozycji i kliknij „No preset X → Save”, aby 

skonfigurować wszystkie presety w ten sposób.

Krok 3: Skonfiguruj wstępnie ustawione punkty.



Ustawienie trasy 5

Krok 2: Kliknij „Perspective”. 

Krok 1: Na stronie głównej aplikacji wybierz opcję Grupa → 

Urządzenie, aby przejść do interfejsu podglądu na żywo.

1

2
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Gdy punkt zaprogramowany nie jest ustawiony, kliknij 

„Tour”, urządzenie rozpocznie trasę zgodnie z domyślną 

trasą.

Naciśnij i przytrzymaj wstępnie ustawiony punkt i kliknij 

„OK”, aby usunąć wstępnie ustawiony punkt. 

Uwaga



Odtwarzanie 6

Krok 1: Na stronie głównej aplikacji wybierz opcję Grupa → 

Urządzenie, aby przejść do interfejsu podglądu na żywo.

Odtwarzanie wideo w chmurze

(1) Rozpocznij odtwarzanie wideo w chmurze. Możesz także 

odtwarzać wideo w chmurze, wybierając plik wideo. 

Krok 2: Kliknij „          ”, aby przejść do interfejsu odtwarzania.

Krok 3: Wybierz typ odtwarzania wideo (wideo w chmurze / karta).

Uwaga

(2) Naciśnij i przytrzymaj oś czasu i przesuń w lewo lub prawo, 

aby przełączyć czas odtwarzania. 

(1) Wybierz czas nagrywania i typ nagrywania, a się rozpocznie 

odtwarzanie.

         Nagrywanie w chmurze musi mieć zakupiony pakiet usług w 

chmurze. Jeśli jest to nagranie „po wykryciu ruchu”, przełącznik 

alarmu musi być również włączony.

Odtwarzanie wideo z karty:



Bezpieczeństwo7

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy 

sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze 

znamionowym napięciem podanym w instrukcji. Należy 

zapewnić swobodny przepływ powietrza przez szczeliny 

wentylacyjne. Nie wolno dopuścić, aby przez otwory 

wentylacyjne do urządzenia dostały się ciała obce. Może to 

spowodować pożar, porażenie prądem albo awarię produktu. 

Należy chronić urządzenie przed wilgocią, oraz nie wystawiać 

produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub 

innych źródeł ciepła. Uwaga! Zalecamy stosowanie 

zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed 

ewentualnymi skutkami przepięć występujących w 

instalacjach. Producent zastrzega sobie prawo do 

wprowadzania zmian konstrukcyjnych i technologicznych 

niepogarszających jakości wyrobu

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono 

standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym 

czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania. 

Urządzenie powinno być instalowane przez 

wykwalifikowanego instalatora. Nie otwierać urządzenia. 

Wewnątrz nie ma żadnych części, które mogą być 

serwisowane przez użytkownika. Prace serwisowe mogą być 

wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis!
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