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POL 1 

Safety information 

Please read the safety instructions carefully before 
using the product for the first time and keep the 
instructions for future reference. 

1. This product is not a toy. Keep it out of reach of 
children. 

2. Keep product out of the reach of children and pets 
to avoid chewing and swallowing. 

3. Never use old and new batteries or different types 
of batteries together in main unit. Remove the 
batteries when you are not using the device for a 
longer period of time. Check the polarity (+/-) of the 
batteries when inserting them in the product. 
Wrong positioning can cause an explosion. 
Batteries are not included. 

4. Product operating and storage temperature is from 
-20 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. Under 
and over this temperature might affect the function. 

5. Never open the product. Do not touch the inside 
electronics, or you may get an electric shock. 
Repairs or service should only be performed by 
qualified personnel. 

6. Do not expose to heat or direct sunlight! 
7. Do not use non-original accessories together with 

the product as this can make the product 
functionality abnormal. 

  



 

POL 2 

Dane techniczne 

Rozdzielczość zdjęć 
30 Mpx / 24 Mpx / 20 Mpx / 
16 Mpx 

Rozdzielczość filmu 
2K / 30 kl./s (H.265), 
1080p/720p/VGA 

LED 
Sześć mocnych diod LED 6 x 
3 W, 940 nm 

Czas wyzwalania 0,3 s 

Stopień ochrony IP65 

Kąt wykrywania Do 120° 

Przesyłanie zdjęć Tak 

Przesyłanie wideo Tak 

Znacznik daty 
i godziny 

Tak 

Typ zasilania Baterie/zewnętrzne 

Rodzaj baterii Baterie AA 

Napięcie robocze 9 V – 12 V DC 

Pamięć 
Karta pamięci microSD 

o pojemności do 256 GB 

Czas trybu 
oczekiwania 

Do trzech miesięcy 

Format zdjęć JPEG 

Format filmu AVI 

Rozmiar ekranu 2,0 cale 

Wymiary 138 × 90 × 86 mm 

Masa 0,38 kg 



 

POL 3 

Akcesoria 
Antena, pasek, przewód USB, 
szczypce 

  



 

POL 4 

 
 

  

Mocne diody LED 

Fotokomórka 

Wskaźnik 

Obiektyw 

Główny 
czujnik 
wykrywania 
pasywnego w 
podczerwieni 

Boczne czujniki wykrywania 
pasywnego w podczerwieni 

Zatrzask 



 

POL 5 

 
 

 
 
  

Komora na osiem baterii AA 
Przyciski ustawień 

Wyświetlacz kolorowy 

Gniazdo 
na kartę 
SIM Port USB 

Przełącznik 
trybu 

Gniazdo karty microSD 
Gniazdo do mocowania statywu 



 

POL 6 

Otwórz pokrywę komory na baterie, włóż osiem baterii 
AA zgodnie z oznaczeniami bieguna dodatniego 
i ujemnego w komorze. Następnie zamknij pokrywę 
komory na baterie, aby zabezpieczyć urządzenie przed 
wnikaniem wody i pyłu. 
 
Można też podłączyć urządzenie do zewnętrznego 
zasilacza 9–12 V. 
 
 

  



 

POL 7 

Pobieranie aplikacji 

1. Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację. 
 

 
 
2. W sklepie App Store (system iOS) lub Google Play 

(system Android) wyszukaj aplikację TUYA Smart. 
 
 
 
 

Rejestrowanie i logowanie 

Otwórz aplikację i utwórz konto, klikając przycisk „Utwórz 
konto”. Po otwarciu ekranu rejestrowania wprowadź 
niezbędne informacje, takie jak numer telefonu i adres 
e-mail. Dokończ tworzenie konta i zaloguj się w aplikacji. 



 

POL 8 

 
Dodawanie urządzenia 
Przed dodaniem urządzenia włącz je i przełącz w tryb 
„Test”. Następnie włóż kartę SIM i kartę pamięci SD 
przed przystąpieniem do nawiązywania połączenia 
w aplikacji. Kamerę będzie można dodać, gdy na ekranie 
zostaną wyświetlone ikony „chmurki” i „pasków sygnału”, 
jak pokazano na rysunku. 

 
 



 

POL 9 

W aplikacji Tuya dotknij pozycji Dodaj urządzenie lub 
w prawym górnym rogu przycisku +. Następnie przewiń 
do kategorii Podróże i znajdź pozycję 4G Camera lub 
w prawym górnym rogu dotknij ikony Skanuj. 
 
 

 
 
 



 

POL 10 

Na kamerze naciśnij przycisk Menu i wybierz pozycję 
„Sieć”. Wybierz pozycję „ID urządzenia”. Na ekranie 
zostanie wyświetlony kod QR. Zeskanuj ten kod QR 
za pomocą aplikacji Tuya Smart, aby nawiązać 
połączenie z urządzeniem. 

 
Po pomyślnym nawiązaniu połączenia zostanie 
wyświetlony komunikat „Dodano pomyślnie”, jak 
pokazano na rysunku. Następnie przełącz kamerę 
z trybu „Test” w tryb „Włączone”. Kamera jest gotowa 
do pracy. 



 

POL 11 

 
Konfigurowanie ustawień 
W aplikacji Tuya kliknij urządzenie i przełącz na interfejs 
sterowania/podglądu kamery, aby wyświetlić dostępne 
ustawienia. Na ekranie dostępnych jest pięć głównych 
ustawień, które zostaną opisane poniżej. 
 

 
 



 

POL 12 

Ustawienia funkcji podstawowych 

W tym obszarze można konfigurować funkcje 
podstawowe kamery.  Dostępne są następujące 
ustawienia: „Tryb”, „Długość filmu”, „Rozdzielczość filmu”, 
„Nagrywanie dźwięku”, „Rozmiar obrazu”, „Interwał”, 
„Film poklatkowy”, „Zdjęcia seryjne” i „Częstość 
przesyłania”. 
 
Ustawienia alarmu wykrywania 
W tym obszarze można konfigurować funkcje alarmu. 
Dostępne są następujące ustawienia: „Alarm detekcji 
ruchu” oraz „Poziom czułości alarmu”, która umożliwia 
dostosowanie czułości kamery. 
 
Zarządzanie zasilaniem 
Na tym ekranie można przeglądać informacje o baterii. 
 
Pamięć masowa 
Na tym ekranie można przeglądać informacje 
o pojemności wewnętrznej pamięci i karty SD. 
 
Zakup usług dodatkowych 
W tym obszarze można wykupić usługi w chmurze. 
 
Wideo i zdjęcia 

Funkcja odtwarzania 
Umożliwia wyświetlanie nagrań wideo wykonanych 
przy użyciu detekcji ruchu. Nagrywanie zależy 
od ustawień trybu. 



 

POL 13 

Zdjęcia 
Jeżeli kamera jest włączona i ustawiono tryb robienia 
zdjęć, przejdź na stronę główną aplikacji Tuya Smart, 
a następnie dotknij ikony „Ja” i „Centrum wiadomości”. 
Zostanie wyświetlona lista zdjęć. 
 

Powiadomienia 
Kiedy kamera jest włączona, użytkownik będzie 
otrzymywać powiadomienia o uruchomieniu kamery oraz 
nagraniu filmu lub zrobieniu zdjęcia. 
 
Karty SIM i karty pamięci SD 
Aby wykorzystać w pełni wszystkie funkcje urządzenia, 
trzeba w nim zainstalować kartę SIM i kartę pamięci SD. 

Karta SIM 
Produkt obsługuje standardowego rozmiaru (duże) karty 
SIM 4G. Karta SIM nie powinna być zabezpieczona 
kodem PIN. 

Karta SD 
Kamera obsługuje karty microSD o pojemności do 
256 GB. Powinny być one sformatowane zgodnie 
z systemem plików FAT32. 
  



 

POL 14 

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez 

uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów 

i pomyłek w tym podręczniku. 

 

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT 

DENVER A/S 

 

Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, 

elementy oraz substancje, które mogą być 

niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał 

odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) 

nie są właściwie potraktowane. 



 

POL 15 

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są 

przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten 

symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie 

powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, 

ale powinien być usuwany oddzielnie. 

 

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go 

bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych 

miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw 

domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w 

urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów. 

 

Denver A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia 

WCL-8040 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny 

tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod 

następującym adresem internetowym: denver.eu.Kliknij 

IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Należy 

wprowadzić numer modelu: WCL-8040. Następnie 

należy wyświetlić stronę produktu. Dyrektywa dotycząca 

sprzętu radiowego powinna znajdować się w sekcji 

plików do pobrania. 



 

POL 16 

Zakres częstotliwości pracy: 

Maks. moc wyjściowa: 

 

DENVER A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Dania 

www.facebook.com/denver.eu 
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