
 

Инструкция за инсталиране на WIFI Робо камера със 
слот за SD карта и вграден микрофон 

 
1. Включете камерата в захранването. Ще чуете “Please configure camera          

by scanning code or AP hotspot”. Ако не чуето това съобщение натиснете бутона             
“reset” на камерата. За да върнете първоначалните настройки на камерата          
(reset) използвайте включената в комплекта “игла”, пъхнете я в малкото          
отворче “Reset”, натиснете леко и задръжте за около 5 секунди.  

2. Открийте приложението за Android или iOS - YCC365 Plus - и го             
инсталирайте на мобилното си устройство. 

3. Създайте си профил в приложението, следвайки инструкциите.        
Необходимо е да въведете валиден Ваш e-mail адрес и да създадете парола,            
която ще използвате за вход. На посочената поща ще получите код за            
активация на профила Ви, който (код) трябва да използвате еднократно в           
приложението, за да валидирате електронната си поща. 

4. Сканирайте WIFI мрежите от телефона си и се свържете към мрежата            
“CLOUDCAM_XXXX” (робо камерата). 

5. Отворете приложението YCC365 Plus и натиснете бутона “+”, който се           
намира в горния десен ъгъл. 

6. Изберете опцията “Intelligent camera”. 
7. Изберете опцията “Addition of AP hotspot”. 
8. Маркирайте отметката “After operatio according to the picture, the indicator           

will flash quickly or you may”. Натиснете бутона “Next”. 
9. Сега трябва да настроите връзката на камерата към своята WIFI мрежа            

(домашния WIFI рутер). 
10. Натиснете бутона “Go to Setting”. Изберете мрежата        

“CLOUDCAM_XXXX” и натиснете “Next”. 
11. Изберете WIFI мрежата, към която искате да свържете камерата и           

въведете нейната парола. Натиснете потвърждение. Изчакайте връзката да се         
осъществи. Ще видите съобщение за успешно свързване. 

12. Дайте име на Робо камерата си (можете да напишете каквото си            
поискате или да изберете от готовите опции - “Shop”, “Bedroom” и т.н.).            
Натиснете бутона “Start to experience”. 

 
Вече можете да използвате камерата си като натиснете бутончето със          

създаденото от Вас име на камерата. 
 
Инструкции за работа с приложението можете да откриете на сайта на           

приложението. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ycc365plus.aws&hl=bg
https://apps.apple.com/us/app/ycc365-plus/id1435567547
https://www.ycc365plus.com/en/faq
https://www.ycc365plus.com/en/faq

