
Citeste inainte de 
utilizare!



Pozitia de instalare

15 grade de 
inclinare fata 
de sol

Aproximativ 2,5 metri 
deasupra solului 



Mai multe posibilitati de instalare

Recomandat:

Prindere in 4 suruburi, 
suport propriu

Prindere in surub, pe un 
alt suport compatibil. 
Surub 1/4

Prinderi temporare:

Lipire cu banda 
dublu adeziva, 
numai pe suprafete 
plane si fara 
denivelari.

Prindere cu snur



Ce trebuie evitat

Camera nu trebuie orientata catre soare

Evitati sa puneti sub observatie zone 
publice

Nu puneti camera langa surse de caldura



Incarca bateriile inainte de utilizare

Deschide capacul din spate pentru 
introducerea cablului de alimentare

Pentru alimentare permanenta exista o gaura in 
capac prin care poti trece cablul de alimentare



Cum se deschide capacul camerei

Rasuceste capacul 
din spate 

urmarind semnele

Deschis

Inchis



Suportul pentru baterii

Buton resetare

Mufa incarcare

Baterii

Suport card SD 
(sub baterii)

Codul QR al 
dispozitivului 
(pentru inregistrare)



Cardul Micro-SD

Slotul cardului Micro SD se gaseste sub baterii.
Glisati pentru a deschide capacul slotului,
introduceti cardul de memorie si apoi inchideti 
capacul.



Litmor APP
Instructiuni de 
utilizare



Pagina principala 
Meniu 
Adauga dispozitiv nou
Camera live 
Modul silentios
Raport zilnic
Bara laterala 
Istoric evenimente

Pagina Dispozitivului
Camera live
Verifica evenimente

Setari
Meniu
Camera live
Lumini
Programare
Notificari in timp real
Partajare
Zona monitorizata
Sensibilitatea senzorului de 
miscare
Sirena
Calitate semnal WiFi
Stocare 
Batterie
Altele

Instalarea bateriei

Citeste inainte de a pune 
camera in functiune!



Bara laterala

Dispozitivul 
curent

Alt dispozitiv 
disponibil

Meniu Principal

Istoric 
evenimente

Mod 
notificare

Dispozitiv
offline

Player

Adauga 
dispozitiv

Rezumatul 
zilei

Wi-Fi 
status

Status 
baterie

Status 
card SD

Nume 
dispozitiv

Setari

Screenshot 
ultima imagine

Screenshot 
ultima imagine

Acceseaza 
pagina 
dispozitivului



Adauga dispozitiv nou

Pagina principala

Adauga dispozitiv nou
După înscriere, poti începe
pentru a adăuga un dispozitiv 
nou.
Selectează dispozitivul pe care 
doresti să îl configurezi, apoi
urmeaza instrucțiunile din 
aplicație.

Apasa butonul reset din 
compartimentul de baterii timp de 
3 secunde

Dupa semnalul sonor verifica daca 
becul rosu functioneaza                                                                                                      

Pentru instalarea 
bateriilor verifica 
sectiunea speciala de la 
inceputul acestui 
document



Urmareste live

Urmareste live
Dacă ai mai multe dispozitive
în pagina principală, selecteaza
dispozitivul pe care doresti să îl 
verifici.
Va apărea în partea de sus a
paginii principale.
Fa clic pe „Watch live”, si
va începe difuzarea vizualizării live.

În timp ce urmăresti 
camera selectata
fa clic pe butonul extinde 
si camera va emite imagini 
in direct

Vizualizarea live este limitata la 
30 de secunde. După 30 de 
secunde va trebui sa faci clic pe 
fereastra pop-up „Continuare”
buton, dacă vrei sa continui
vizionarea.
* Poti elimina această restricție
din setările dispozitivului



Modul Silentios

Mod silențios
Făcând clic pe acest buton, alegi 
tipul de notificare pentru toate 
dispozitivele.
Este foarte convenabil atunci când
esti într-o întâlnire sau nu vrei sa 
fii deranjat

Modul silențios este valabil 
pentru toate dispozitivele,
Aplicația Litmor nu va
trimite notificări
cand se detecteaza miscare. 
Cu toate acestea, toate
evenimentele vor fi 
înregistrate
și salvate în lista de 
evenimente.



Raport zilnic

Raport zilnic
În partea de jos a paginii de pornire, 
exista comanda Day Brief. Apăsați pe
săgeata, si va aparea raportul de 
evenimente zilnice.
Acest raport este exclusiv in aplicatia 
Litmor si reda evenimentele zilnice 
de securitate și
informații despre utilizarea aplicației 
din ziua respectiva

Arata numarul de evenimente 
zilnice si media lor

Arata numarul de evenimente 
pe intervale orare si trendul 
evenimentelor

Statistici detaliate pentru fiecare 
dispozitiv

Evidenta operatiunilor efectuate 
in aplicatie



Istoric evenimente

Istoric evenimente
Fa clic pe butonul din
colțul din dreapta sus al
paginii principale pentru a intra în
pagina evenimentelor.
Poti verifica evenimentele dupa  
data și multe alte
preferințe. Poti de asemenea
selectezi și ștergi evenimentele.

Fa clic pe orice eveniment din lista, 
marchează-l, da-i share, descarcă pe albumul
local sau șterge-l dacă este nevoie.

Fa clic pe butonul filtru, sortează
evenimentele în funcție de locatia de stocare
numele dispozitivului, tipul de detectie  etc. 



Player status

Volum/Silentios

Camera live
Numele 
dispozitivului

Live 
streaming

Ecran 
complet

Fotografiaza

Panoul de 
control live

Panoul de control in modul live

De fiecare dată când intri pe pagina dispozitivului, este 
nevoie de câteva secunde pentru a încărca
lista evenimentelor și a incepe transmisia în mod live.
Folosind panoul de control din partea de jos a paginii, 
poti înregistra live, poti faceți o captură de ecran, poti 
lansa o conversație în ambele sensuri, poti activa și 
dezactiva sirena, poti stinge sau aprinde luminile 
camerei.

Incepe 
inregistrarea

Zona 
evenimentului

Lanseaza o 
conversatie

Aprinde luminile 
camerei

Porneste 
sirena



Urmareste live

Urmareste live
In meniul de evenimente, apasa 
butonul Watch Live ca sa te intorci 
la transmisia in direct Initial, timpul de vizionare 

live este restrictionat la 30 
de secunde
După 30 de secunde,
va trebui să faci clic pe
butonul „continua” dacă
vrei sa continui vizionarea
Poti elimina aceasta 
restrictie din setarile 
dispozitivului.

Numaratoare inversa 10 secunde

Daca doresti sa continui umarirea live 
dupa 30 de secunde, apasa butonul 
Play de pe ecran



Verifica evenimente

Verifica evenimente
prin notificare
Când primesti o notificare
pe telefon, fa clic pe
aceasta si va fi direcționat 
catre pagina dispozitivului

* Numai atunci când 
notificarea este setata la 
modul Activ in aplicatie!

De fiecare dată când intri pe 
pagina dispozitivului, vei intra in 
modul live streaming.Poti urmări
toate înregistrările din istoric in 
lista de jos

Când selectezi un eveniment,
player-ul va porni automat
redarea înregistrării și
va apărea panoul de control.



Panoul de control al evenimentelor

Verifica panoul de control al 
evenimentelor
Când urmăresti o
înregistrare din istorie,il poti 
marca ștergeți sau descărca
In albumul local de pe.
telefon.
Poti de asemenea pe șterge 
videoclipul cu swipe stanga

Marcheaza Sterge Salveaza



Verifica imagini

Verifica imagini ale evenimentelor
Dacă faci clic pe imaginea 
evenimentului, poti verifica două 
instantanee ale mișcării detectate.
În pagina Instantanee,
poti alege, de asemenea, să salvezi
poza sau  poti reda toată înregistrarea.
Această caracteristică este foarte utilă si 
vă permite să aruncați o privire rapidă
peste ceea ce s-a întâmplat fără  să 
verifici întregul continut
video.

Filtrează evenimentele
Poti sorta istoricul
pe baza datei și a tipului de 
notificare.
Fa clic pe butonul Today, apoi
alege o dată specifică în
calendar pentru a vedea 
evenimentele din istorie
pentru acea zi.
Faceți clic pe butonul People si se 
vor filtra evenimentele bazate pe un 
anumit tip de miecare.
Tipul setat implicit este
People - Oameni



Setari

Fiecare dispozitiv are o pagina de setari 
independenta.Există 18 elemente configurabile.

Dispozitivul de poate 
seta din pagina de 
pornire

Sau din pagina 
dispozitivului



Vizualizare live si lumini

Vizualizare live
În această pagină veți putea sa
Eliminați automat  restrictia de 30 
de secunde pentru redarea 
vizionării live, prin oprirea modului 
de economisire baterie.
In orice caz,cu cât privești mai 
mult în direct cu atât mai mult va fi 
bateria se va consuma.

Luminile
Oprirea luminilor din setari 
va impiedica pornirea 
acestora in modul live sau la 
inregistrarea unui 
eveniment pe timp de 
noapte.
După oprirea indicatorului
Pentru lumina de status, 
lumina verde a cemerei se 
va stinge.



Programarea

Programarea
Pagina de programare iti permite 
să aranjezi timpul de notificare
pe baza nevoilor tale.
Există trei opțiuni:
1. Înregistrare și notificare
Aplicația Litmor vă va anunța
de fiecare dată când se detectează 
mișcare si o va inregistra.
* 2. Record - Inregistrare
Inseamna ca mișcarea va
fi înregistrata, dar nu vei
fii notificat.
3. Off – Oprit
Inseamnă ca ambele
funcții de mai sus vor fi 
dezactivate.
* Această opțiune nu este 
disponibilă pe iOS.

Pentru a o seta, selectați o zi 
din săptămână si puteți seta 
preferințe pentru fiecare 
interval orar din acea zi.

Dacă doriți să utilizați același 
program pentru încă o zi, faceți clic 
pe Repetați în partea de jos a 
paginii, apoi selectați
zilele.

Dacă aveți mai multe dispozitive,
puteți copia aranjamentul de 
programare pentru alte dispozitive.



Notificari in timp real si partajare

Notificari in timp real
Poti seta doua moduri de 
notificare.
Regular Push - va fi mai 
precisa, dar va dura ceva mai 
mult până te anunță deoarece 
verifica mai multi parametri 
inainte de a lansa alarma. 
Instant Push - mai rapida, dar 
poate provoca mai multe 
alarme false.

Partajarea dispozitivelor este o 
funcţie. foarte practică
Vă permite să partajați dispozitivul 
cu dvs. prietenii și familia așa că ei
te pot ajuta să supraveghezi casa 
când ești ocupat
Da clic pe Partajează acest 
dispozitiv pentru a intra
procesul de partajare. Poti sa vezi 
de asemenea o listă de utilizatori 
care au deja acces la dispozitiv.



Partajarea

Poti partaja dispozitivul
prin codul QR sau ID-ul utilizatorului.
Fa clic pe Share by QR Code pentru a 
genera un cod QR. Apoi roaga familia 
sau prietenii sa  deschida aplicația 
Litmor, pentru a  scana codul QR.
După aceea, dispozitivul va aparea 
pe pagina lor principala.

Partajarea princont este de asemenea
foarte simpla. Fa clic pe Share by
cont, introduceți
ID-ul de utilizator al prietenului sau 
familiei.
Vor primi un mesaj în
aplicația lor Litmor, trebuie sa faca  clic 
pe butonul  acceptă invitația.
Dispozitivul va apărea pe
pagina lor principala.



Zona de monitorizare

Zona de monitorizare vă 

permite sa definiti o zonă specifică 
pe care doriți ca dispozitivul dvs. să o 
monitorizeze.
Faceți clic pe Monitorizare, 
configurare zona, apoi  trageți și 
reglați încadrarea pe zona pe care
doriți să  omonitorizați
Salvati setarea

Sensibilitatea detectorului de miscare
Sensibilitatea detectorului de miscare  este direct influentata de asezarea 
camerei:

Sensibilitatea inalta: dispozitivul este fixat la 2 - 3 metri de la sol.
Sensibilitate medie: dispozitivul este fixat la 1,5 metri de sol.
Sensibilitate scăzuta: dispozitivul este fixat la 0,5 până la 1 metru de la sol.



Sirena si semnalul Wi-Fi

Sirenă
Setarea sirenei iti permite să alegi 
diferite sunete de alarmă și sa 
setați volumul sirenei.
De fiecare dată după ce schimbi 
opțiunile și volumul de alarmă 
sirena încorporată redă un sunet de 
două secunde.

Calitatea semnal WiFi va asigura  
o functionare corecta si  
comunicarea cu routerul local.
Testati calitatea semnalului 
dupa instalarea camerei pe 
locatia definitiva sau 
temporara.Camera functioneaza 
doar cu un semnal Wi-Fi de 
nivel bun, asa cum este indicat 
in aplicatie.



Stocarea si bateria

Stocarea datelor
Aici poti verifica
utilizarea cardului micro-SD și 
formata cardul.
Litmor Battery Cam acceptă un 
card micro-SD de până la 32 GB.
Când cardul micro-SD este plin,noul 
conținut va fi suprascris peste cel 
mai vechi conținut de pe card.
Cardul micro-SD nu este inclus in
pachetul original al camerei, 
necesita achizitie separata!
Va rugam folositi card Micro SD 
Speed class 10, UHS1, V10, format: 
FAT32.

Baterie
Starea bateriei ilustrează 
nivelul bateriei rămase.
Poti verifica și alte
informații conexe, 
inclusiv ultimul nivel de 
încărcare, trendul 
consumului bateriei
și numarul de activari ale 
camerei.


