
 
 

 
 
Instrukcja Użytkowania  
 

                             Bezprzewodowa kamera 1080p EKEN ASTRO 

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z Instrukcją. 

 

 

Funkcje 

1. Mikrofon 

2. Obiektyw szerokokątny 

3. Lampki kontrolne 

4. Czujnik ruchu 

5. Czujnik światła 

6. Głośnik 

Czerwona lampka kontrolna - miga na czerwono gdy kamera jest podłączona do WIFI. 

 

Niebieska lampka kontrolna: 

• niebieskie światło - podgląd na żywo  

• pulsujące na niebiesko - wykrywanie ruchu 

 

W zestawie: 

Kamera Astro 

Bateria 600mAh 

Panel solarny + uchwyt 

Zestaw kołków 

Zestaw śrub mocujących 

Instrukcja  



 

 

 

 

Ładowanie baterii: 

Naładuj dołączoną baterię. 

W pełni naładuj baterię, podłączając ją do portu USB za pomocą kabla micro USB. 

 

Pełne naładowanie baterii trwa około 6-8 godzin. Gdy świeci się tylko jedna niebieska 

dioda, oznacza to, że bateria jest w pełni naładowana. 

Niebieska i czerwona dioda = ładowanie baterii. 

Niebieska dioda = w pełni naładowana bateria. 

 

Skonfiguruj swoją kamerę Astro 

1. Zamocuj stojak do urządzenia. 

 

2. Mocno dokręć śrubę stojaka. 

 

3. Zdejmij pokrywę baterii. 

 



Przekręć pokrywę baterii w lewo, aby odblokować, a następnie zdejmij ją z kamery. 

4. Włóż kartę microSD* 

Włóż kartę MicroSD 4GB-64GB do gniazda karty, etykietą skierowaną w stronę komory 

baterii. Kartę można wyjąć, wciskając ją w szczelinę paznokciem. 

UWAGA: Przed użyciem sformatuj kartę microSD 

 

* nie dotyczy modelu Lite 

5. Włóż baterię 

włóż w pełni naładowaną baterię do dolnej części Twojego Astro, aż usłyszysz kliknięcie. 

 

6. Skonfiguruj swoje urządzenie w aplikacji Aiwit. 

Zanim zaczniesz 

1. Pobierz i zainstaluj aplikację AIWIT. 

 

 

Zeskanuj kod QR lub wyszukaj Aiwit w Apple App Store lub Google Play. Pobierz i 

zainstaluj aplikację. 

2. Utwórz konto Aiwit 

Skonfiguruj swoje Astro w aplikacji Aiwit. 

Aby sparować Astro, wykonaj poniższe czynności i instrukcje w aplikacji: 

1.Otwórz aplikacje i zaloguj się na swoje konto. 

2.Aby dodać swoja kamerę naciśnij + 

3.Wybierz kamerę. 

4.Nacisnij i przytrzymaj przycisk Setup do momentu aż czerwona lampka nie zacznie 

migać. 

5.Podłacz się do swojego 2.4ghz WI-FI wprowadzając hasło następnie naciśnij NEXT  

6.Użyj swojej kamery do zeskanowania kodu QR wyświetlonego w twojej aplikacji, 

następnie wybierz Potwierdź po zakończeniu konfiguracji Wi-Fi 

 



 

7. Załóż pokrywę baterii. 

 

Znajdź symbol otwartej kłódki znajdujący się za Twoim Astro. Dopasuj symbol do linii na 

pokrywie baterii, wciśnij pokrywę i obróć w prawo, aż się zatrzaśnie. 

8. Spróbuj! 

Po konfiguracji dotknij Live View w aplikacji Aiwit, aby zobaczyć wideo na żywo z Astro. 

 

Wybierz dowolną lokalizację. 

Umieść Astro w dowolnym miejscu, w domu lub poza nim. Można ją zamontować na 

ścianie, suficie lub postawić na blacie. 

 

 

Zainstaluj Astro na suficie: 

Używając osi do obracania stojaka, umieść podstawę nad aparatem. Upewnij się, że 

podstawa jest prawidłowo umieszczona nad Twoim astro. 

 

Zainstaluj astro na ścianie: 

Podstawa jest na zawiasach, dlatego przed montażem na ścianie obróć podstawę astro. 

Po wybraniu ściany lub sufitu dla swojego astro, zaznacz otwory do wywiercenia i użyj 

wiertła do wywiercenia otworów w ścianie lub suficie. Włóż kotwy i zabezpiecz Astro 

śrubami montażowymi. 

 



 

Umieść Astro na płaskiej powierzchni. 

 

Odwróć podstawę pod Astro, aby mogła stać pionowo. Użyj odwróconej podstawy jako 

podstawy do ustawienia stołu lub półki. Instalacja jest zakończona. 

 

Twoje astro jest teraz gotowe do użycia! 

Potrzebujesz pomocy w konfiguracji? 

Jeśli podczas instalacji aplikacji wystąpią problemy, wypróbuj te czynności: 

Sprawdź hasło do Wi-Fi. 

Najczęstszym problemem podczas konfiguracji są nieprawidłowe hasła Wi-Fi. W hasłach 

rozróżniane są duże i małe litery. Proszę dwukrotnie sprawdzić swoje hasło. 

Uruchom ponownie router lub modem. 

Jeśli po wprowadzeniu prawidłowego hasła nadal występują problemy, spróbuj odłączyć 

zasilanie routera lub modemu. Poczekaj 30 sekund i włącz router albo modem ponownie i 

postępuj zgodnie z instrukcja w Aplikacji AIWIT 

Często zadawane pytania: 

Jak ZRESETOWAĆ ustawienia sieciowe? 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk konfiguracji, aż zacznie migać czerwone światło. 

Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zakończyć konfigurację Wi-Fi. 

Jak udostępnić urządzenie rodzinie? 

Otwórz aplikację AIWIT. Na stronie głównej stuknij ikonę udostępniania. Dotknij 

udostępnij przez e-mail lub udostępnij za pomocą kodu QR. Możesz udostępnić 

urządzenie maksymalnie 8 użytkownikom. 

Jak długo zapis video jest przechowywany w usłudze Aiwit?* 

Dane w usłudze przechowywane są przez 7 dni. 

* Dotyczy tylko modelu Lite 

Ilu użytkowników może oglądać wideo w tym samym czasie? 

Do 3 użytkowników może oglądać kanał wideo, ale tylko 1 użytkownik może korzystać z 

bezpośredniego interkomu. Zarówno iOS, jak i Android są kompatybilne. 

Czy jest obsługiwana sieć wifi 5GHz? 

Nie! tylko 2,4 GHz wifi 

Jak wyregulować czułość wykrywania ruchu? 

Na stronie głównej naciśnij ikonę wykrywania ruchu. 

Czułość wykrywania ruchu: 

* szybka: rejestruje i powiadamia o każdym ruchu. najkrótsza żywotność baterii. 

* średnia: rzadziej rejestruje i powiadamia o ruchu. Standardowa żywotność baterii. 

* Wolna: nagrywa i powiadamia o ruchu nawet rzadziej. Maksymalna żywotność baterii. 

 



 

 

 

Jakie karty MicroSD są obsługiwane?* 

4GB,8GB,16GB,32GB i 64 GB 

* nie dotyczy modelu Lite 

Instalacja panelu solarnego 

1.Wybierz miejsce Instalacji panelu solarnego 

Wybierz miejsce dobrze naświetlone. Panel Solarny powinien być w miejscu, które przez 

kilka godzin nieprzerwanie jest pod wpływem promieni słonecznych. 

2.Instalacja 

Ustaw uchwyt mocujący w odpowiednim miejscu wybranym przez siebie i następnie 

zaznacz w otworach punkty na śruby mocujące. 

3.Wywierć otwory 

 

opcjonalnie: możesz zdecydować się na użycie wiertła lub bitów wkrętarki do wywiercenia 

otworów, które wcześniej zaznaczyłeś. 

* do montażu w powierzchni z cegły, betonu najlepiej użyć kotew mocujących załączonych 

w zestawie. W nawiercony otwór włóż kotwę i delikatnie dociśnij młotkiem. 

* do montażu w powierzchni z drewna możesz użyć bezpośrednio śrub mocujących 

omijając montaż kotwy. 

4.Montaż ramienia 

Używając śrubokręta lub wkrętarki dokręć do ściany śruby mocujące w otworach 

ramienia. 

 

5.Montaz panelu słonecznego. 

Przymocuj panel słoneczny do ramienia montażowego oraz upewnij się, że jest 

prawidłowo zainstalowany. 

 

Uwaga: możesz dostosować kąt nachylenia panelu słonecznego, aby uzyskać lepsze 

pokrycie słoneczne. Poluzuj śrubę regulacyjną na ramieniu montażowym i ustaw żądany 

kąt po czym dokręć śrub ponownie. 

6.Podłącz kabel 

Na koniec podłącz do panelu kabel zasilający.  



 

 

 
Przekreślony symbol pojemnika na śmieci oznacza, że na terenie Unii Europejskiej po 
zakończeniu użytkowania produktu należy się go pozbyć w osobnym, specjalnie od tego 
przeznaczonym punkcie. Nie należy wyrzucać tych produktów razem z niesortowanymi 
odpadami komunalnymi, zgodnie z Art.22 ust.1 i 2 Ustawy o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.180 poz.1495) oraz Art. 11 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz.U. nr79, poz.666). Zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory oznaczone symbolem przekreślonego 
kontenera na odpady należy zbierać selektywnie. Niedozwolone jest umieszczanie 

zużytego sprzętu, baterii i akumulatorów z innymi odpadami. Niebezpieczne związki zawarte w bateriach, 
akumulatorach, sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wykazują bardzo niekorzystne oddziaływanie na rośliny, 
drobnoustroje, a przede wszystkim na człowieka, uszkadzają jego układ centralny, obwodowy układ nerwowy oraz 
układ krwionośny i wewnętrzny, a dodatkowo powodują silne reakcje alergiczne. Zużyte baterie, akumulatory, 
sprzęt elektryczny i elektroniczny należy  dostarczyć do miejsc do tego przeznaczonych bądź lokalnego Punktu 
Zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych, który zarejestrowany jest w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska 
i prowadzi selektywną zbiórkę odpadów.  
BDO:000016351  
 

 
 
 
Eken Group Limited, niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi 
właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU oraz 2014/30/EU 
 
Pełny teks deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem:  
https://gomedia.net.pl/pl/i/POBIERZ/13 
IMPORTER: New Tech Elements Sp. z o.o., Toruń 87-100, ul. Fałata 92 
 
 


