
WiFi Smart Home IP Камера за видеонаблюдение 

2Mpx(1920x1080p), 2.8mm, IP65, 110°, бяла 

WIFICO11xxx 

  



WIFICO11xxx – Охранителна камера 

Описание 
1. Индикатор за състоянието 

2. Бутон за рестартиране 

3. Говорител 

4. Микрофон 

5. Слот за карта с памет (microSD) 

Употреба 
1. Изтеглете и инсталирайте приложението „Nedis SmartLife“ от Apple App Store 

или Google Play Store на мобилното си устройство. 

2. Стартирайте приложението „Nedis SmartLife“. 

3. Създайте нов акаунт или влезте в съществуващия си акаунт. 

4. Докоснете „+“, за да добавите устройството. 

5. Изберете „Security Camera” (Охранителна камера) от списъка с продукти. 

6. Свържете захранващия адаптер към устройството. Поставете щепсела на 

захранващия адаптер в контакта. 

7. Ако индикаторът за състоянието не мига: Натиснете бутона за нулиране. Ако 

индикаторът за състоянието мига: Потвърдете в приложението. 

8. Потвърдете Wi-Fi мрежата и паролата. 

9. Въведете името на устройството. 

Забележка: Името на устройството ще се използва и за push известия. 

10. Монтирайте камерата на желаното място с помощта на винтовете. 

11. Пробийте дупка (14 мм), за да прекарате кабела през стената (опция). 

12. Ако е необходимо, насочете и завъртете камерата, за да регулирате ъгъла на 

камерата. 

Безопасност 

 

 За да се намали рискът от токов удар, този продукт трябва да се отваря само 

от оторизиран техник, когато е необходимо обслужване. 

 Изключете продукта от електрическата мрежа и друго оборудване, ако 

възникне проблем 

 Прочетете внимателно ръководството преди употреба. Запазете 

ръководството за бъдещи справки. 



 Използвайте устройството само по предназначение. Не използвайте 

устройството за други цели, освен описаните в ръководството. 

 Не използвайте устройството, ако някоя част е повредена или дефектна. Ако 

устройството е повредено или дефектно, незабавно го сменете. 

Почистване и поддръжка 
Внимание! 

 Не използвайте почистващи разтворители или абразиви. 

 Не почиствайте вътрешността на устройството. 

 Не се опитвайте да поправяте устройството. Ако устройството не работи 

правилно, сменете го с ново. 

 Почистете външната страна на устройството с мека, влажна кърпа. 

Характеристики 
Тип видеокамера IP WiFi 

Макс. резолюция 2 Mpx (1920x1080p) 

Обектив 2,8 мм 

Степен на защита IP65 

Обхват на IR осветлението 15 м 

Слот за карта памет Micro SD до 128 GB 

Аудио Да, двупосочно 

Сензор за изображение 1/3 инча CMOS 

Минимална околна осветеност 1 Lux 

Видео компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264 

Ъгъл на виждане 110° 

Работна температура -20~50°C 

Габаритни размери 193x100x93 mm 

Модел WIFICO11CWT 

Захранващо напрежение 12 VDC 

 

  



Помощ и допълнителна информация 
Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или 

предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: 

www.nedis.com/support  

 

  

 

Вносител и дистрибутор за България:   

ВИКИВАТ ООД  

Гр. Пловдив, 4003, България  

Ул. Мостова 3  

W: https://vikiwat.com  

E: info@vikiwat.com  

T: 0700 45 445/ *4545  

 

Производител: NEDIS B.V.  

T: +31 (0)73-5993965   

E: service@nedis.com   

W: www.nedis.com/contact   

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC ’s- 

Hertogenbosch THE NETHERLANDS 

 

https://vikiwat.com/

