Δήλωση Συμμόρφωσης (No.TIPC21CP3)
Η SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., που εδρεύει στον Πύργο Ε3,
Νο.1001, Zhongshanyuan δρόμο, περιοχή Nanshan, Shenzhen, Κίνα
Δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι το προϊόν:
Όνομα προϊόντος: Security Pan/Tilt Camera 1080P
Μοντέλο: CP3, CP3-N, CP3-L, CP3-H
Το οποίο αφορά η παρούσα δήλωση είναι σύμφωνο με τα ακόλουθα κανονιστικά
Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα (α):
Υγεία & Ασφάλεια (Οδηγία 2014/53/EU Art. 3(1)(a))
EN 62368-1: 2014+A11:2017; EN 62311: 2020 (MPE); EN 50581: 2012 (RoHS)

EMC (Οδηγία 2014/53/EU Art. 3(1)(b))
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

Φάσμα Ραδιοσυχνοτήτων (Οδηγία 2014/53/EU Art. 3(2))
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Σύμφωνα με τα αναφερόμενο(α) πρότυπα, αυτό το προϊόν ακολουθεί τις
διατάξεις των οδηγιών που αναφέρονται παρακάτω:
Οδηγία για Ραδιοεξοπλισμό 2014/53/EU; RoHS Οδηγία 2011/65/EU και τις
μεταγενέστερες τροπολογίες (EU) 2015/863

Ημερομηνία: 2021-06-11

SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.

Declaration of Conformity (No. TIPC21CP3)
SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., registered at Tower E3, No. 1001,
Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China.
Declares under our sole responsibility that the product:
Product Name: Security Pan/Tilt Camera 1080P
Model No.: CP3, CP3-N, CP3-L, CP3-H
To which this declaration relates is in conformity with the following normative
European and International standard(s):
Health & Safety (Directive 2014/53/EU Art. 3(1)(a))
EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 62311: 2020 (MPE); EN 50581: 2012 (RoHS)

EMC (Directive 2014/53/EU Art. 3(1)(b))
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

Radio Spectrum (Directive 2014/53/EU Art. 3(2))
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

By conformance with the standard(s) referenced, this product follows the
provisions of the directives listed below:
Radio Equipment Directive 2014/53/EU; RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent
amendments (EU) 2015/863

Date: 2021-6-11

CP3
Security Pan / Tilt Camera 1080P

www.tendacn.com

CP3
Security Pan / Tilt Camera 1080P
Products Description
The security Pan/Tilt Camera-CP3, is a high-performaned home surveillance Camera that integrates 360°
visual coverage with 1080P resolution. It is also fetured with full-duplex two-way audio, smart-motion detection/tracking, sound and light alarm functions. The product is mostly used for indoor scenarios monitoring
such as homes, shops, oﬃces and classrooms, etc.
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Security Pan/Tilt Camera 1080P

Selling Points
360° All-round Vision
High speed pan/tilt design enables ﬂexible rotation in all directions.
CP3 covers 360° horizontally and 155° vertically (90° up, 65° down)
which leaves zero blind zones at all.

Customize your voice alerts
You can customize 3 personalized audio message for shop greeting
or theft warning.

Auto Targeting and Tracking
Based on the AI machine vision algorithms, the "Smart Tracking"
can automatically tracks the movements and store the video.

Customizable Voice Alerts
The camera rotate downward when the master comes home by
tapping on the APP.

MicroSD Card / Cloud Storage
The video can be stored in local Micro SD card and cloud storage.
Even an vandal accident happens to your devices, you can still
retrieve videos based on cloud recording.
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Security Pan/Tilt Camera 1080P

Selling Points
Two-way Audio
Real-time full-duplex two-way audio communication function
enables you to chat with your family anytime and anywhere, bringing the most aﬀectionate greetings to your beloved.

S-motion Detection
Based on AI deep learning algorithms, CP3 can detect human
shape and other motion. It recognizes the movement accurately and
captures suspicious status automatically, and the resulting alarms
will be sent to your mobile in real time.

Sound and Light Alarm
When intrusion is detected during the alert period, a sound and
white ﬂashing light alarm will be triggered to warn illegal intruders.
At the same time, the alarm message will be sent to your mobile.

03

Security Pan/Tilt Camera 1080P

Technical Speciﬁcations
Hardware Speciﬁcations
Pan/Tilt

Horizontal rotation: 355° All-round Vision:360°
vertical rotation: 155° (90° up, 65° down)
support physical shutter lens

Ports

Storage: Micro SD card (Up to 128G, Class10 and above storage card)
Power: DC 9V＝1A

Lens

4mm@F2.2

Button

Reset x 1

LED Indicator

Red LED indicator x 1, blue LED indicator x 1

Antenna

Internal antenna

Product Size

103mm*88mm*88mm

Video Parameter
Resolution

1920*1080

Coding Standard

Smart H.264

Day and Night Shift Mode

ICR infrared ﬁlter type

Noise Reduction

3D digital noise reduction

DWDR

Support

Backlight Compensation

Support

ROI

Support

Wireless Parameter
Wireless Standard

IEEE 802.11b/g/n @2.4GHz

Wireless Rate

150Mbps

Security

64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Others
Smart Alarm

S-motion detection&Human Shape detection

Alarm

Sound and light alarm

Audio

Full-duplex two-way audio

DIY Audio

Up to 3 personalized audio

Auto Patrol

6 preset patrol location
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Infrared Night Vision Distance

12 Meters (40ft) (Depending on environment)

Temperature

Operating temperature: -10℃~ 50℃
Storage temperature: -40℃~70℃

Humidity

Operating humidity: 10%-95%RH (non-condensing)
Storage humidity: 3% ~ 95%RH (non-condensing)

Certiﬁcation

CE, RoHs, FCC, RCM

Package Contents

Security Pan/Tilt Camera, Power adapter, Wall-mounted
accessory kit, Quick installation guide

Tenda Technology Bldg.Int’ IE-City,
#1001 Zhong Shan Yuan Rd.,Nanshan District,Shenzhen China.

E-mail:support@tenda.com.cn
Tel:+86-755-2765 7098
Fax:+86-755-2765 7178
PC:518055
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Speci cations are subject to change without notice.Copyright ©2019 SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.,LTD. All rights reserved. Tenda is the trademark of SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.,LTD.
All other brand names mentioned herein are the trademark or registered trademarks of their respective holders.

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
Κάμερα ασφαλείας με κλίση
CP6/CP3

Για λεπτομέρειες λειτουργίας και του προϊόντος, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.tendacn.com για να
κατεβάσετε τον Οδηγό Χρήσης.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Κάμερα x 1

Τροφοδοτικό x 1

Βάση x 1

Πρότυπο εγκατάστασης x 1

βίδες x 2
ούπα x 2
(BA3 x 25 mm, διάμετρος κεφαλής:6.0 mm)
(ύψος: 6.6 mm, εσωτερική διάμετρος:2.4 mm, μήκος:26.4
Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης x 1
mm)

Εμφάνιση
Θύρα κάρταςMicro SD

ένδειξη LED

Κουμπί
επαναφοράς

Μικρόφωνο

Ηχείο

Θύρα
τροφοδοσίας

Ένδειξη LED

Σταθερό κόκκινο: Έναρξη
Αναβοσβήνει αργά κόκκινο: Αποσύνδεση από ένα δίκτυο Wi-Fi 2.4 GHz.
Αναβοσβήνει γρήγορα κόκκινο : Σύνδεση σε ένα δίκτυο Wi-Fi 2.4 GHz.
Σταθερό μπλε: Σύνδεση σε ένα δίκτυο Wi-Fi 2.4 GHz.
Αναβοσβήνει αργά μπλε: Αναβάθμιση.
Αναβοσβήνει γρήγορα μπλε : Αναμονή σύνδεσης σε ένα δίκτυο Wi-Fi 2.4 GHz.

Κουμπί επαναφοράς

Κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς για περίπου 5 δευτερόλεπτα και αφήστε το όταν η
μπλε λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα ή ακουστεί ένας ήχος προτροπής.
Η επαναφορά έγινε με επιτυχία.

Θύρα κάρτας Micro SD

Γυρίστε το φακό προς τα πάνω, τώρα μπορείτε να τη δείτε.

Προσθέστε την κάμερα στην εφαρμογή TDSEE
Πριν προσθέσετε την κάμερά σας, βεβαιωθείτε ότι το router είναι επιτυχώς συνδεδεμένο στο διαδίκτυο και ότι η
λειτουργία φίλτρου είναι απενεργοποιημένη.

1. Ενεργοποιήστε την κάμερα.
2. Η λυχνία LED ανάβει σταθερά κόκκινη μετά την ενεργοποίηση της κάμερας. Όταν η LED λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα
μπλε, η κάμερα περιμένει να συνδεθεί σε ένα δίκτυο Wi-Fi 2.4 GHz.

Internet

Router

3. Κατεβάστε την εφαρμογή TDSEE στο κινητό σας κάνοντας αναζήτηση στο App Store ή στο Google Play ή σκανάροντας το
QR code.

ή

QR code
4. Εκτελέστε την εφαρμογή TDSEE και ακολουθήστε τις οδηγίες για να κάνετε εγγραφή χρήστη. Μπείτε στην αρχική σελίδα,

πατήστε Add a device ή

στην πάνω δεξιά γωνία της αρχικής σελίδας.

5. Σκανάρετε το QR code στην βάση της κάμερας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή.

Εγκατάσταση της συσκευής
Η κάμερα υποστηρίζει εγκαταστάσεις σε επιφάνειες εργασίας, οροφές και τοίχους. Ο συγκεκριμένος οδηγός παίρνει σαν
παράδειγμα μια εγκατάσταση οροφής.

(1) Παρακαλώ βεβαιωθείτε πως η οροφή είναι αρκετά γερή για να αντέξει το βάρος της κάμερας και της βάσης της Χ3.
(2) Μπορεί να χρειαστείτε ένα σφυροτρύπανο, ένα τρυπάνι, ένα κατσαβίδι και μια σκάλα για την εγκατάσταση.
❷

❶
Οροφή

Διάμετρος
τρυπανιού: 6 mm

Οδηγός
εγκατάστασης

Βάθος τρύπας:
28-32 mm
❹

❸

Πόρπη
Ούπα

Θύρα

Βάση

Βίδες

Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση οροφής, για να διευκολυνθεί η παρακολούθηση θα πρέπει να προσαρμόσετε την
κάμερα.
Μέθοδοι: Εκτελέστε την εφαρμογή TDSEE. Επιλέξτε την κάμερα από την αρχική σελίδα, πατήστε Ρυθμίσεις（
δεξιά γωνία） Video Flip-over, επιλέξτε Camera UP-side Down.

στην πάνω

Συχνές ερωτήσεις
Ε1. Τι πρέπει να κάνω εάν δεν καταφέρω να συνδέσω την κάμερα?
A1. Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις:
-

Βεβαιωθείτε πως το router είναι συνδεδεμένο στο Internet.

-

H κάμερα υποστηρίζει μόνο 2.4 GHz δίκτυο Wi-Fi. Όταν προσθέσετε την κάμερα, θα πρέπει να συνδέσετε σε ένα
δίκτυο Wi-Fi 2.4 GHz και το smartphone.

-

Μην αποκρύψετε το δίκτυο Wi-Fi του router όταν κάνετε προσθήκη της κάμερας (αφού προσθέσετε με επιτυχία το
δίκτυο Wi-Fi, τότε μπορείτε να το αποκρύψετε).

-

Επιβεβαιώστε αν η LED ένδειξη της κάμερας αναβοσβήνει γρήγορα μπλε. Αν όχι, παρακαλώ επαναφέρεται την
κάμερα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και ρυθμίστε τη πάλι. Μέθοδος επαναφοράς: Κρατήστε το κουμπί
επαναφοράς περίπου 5 δευτερόλεπτα και απελευθερώστε το όταν η λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα μπλε ή
όταν ακούσετε έναν ήχο προτροπής. Η κάμερα έκανε επαναφορά επιτυχώς.

Ε2. Τι πρέπει να κάνω όταν η προεπισκόπηση βίντεο δεν είναι ομαλή ?
A2. Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις:
-

Ελέγξτε αν το δίκτυο Wi-Fi του router είναι εντάξει.

-

Πλησιάστε το router πιο κοντά στην κάμερα.

-

Κατά την προεπισκόπηση του βίντεο με δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, βεβαιωθείτε πως η σύνδεση internet του
smartphone είναι εντάξει.

-

Τα Auto, Fluent και HD υποστηρίζονται για προεπισκόπηση βίντεο.

-

Προεπιλεγμένο είναι το Auto. Μπορείτε να προσαρμόσετε την καθαρότητα του video clarity σύμφωνα με την
κατάσταση του Internet.

E3. Πως αποθηκεύω βίντεο?
A3. Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις:
Μέθοδος 1: Τοποθετήστε την κάρτα Micro SD card στην κάμερα. Από προεπιλογή, η λειτουργία καταγραφής της
κάμερας είναι η Alarm Recording, αυτό μπορεί να αλλάξει και να επιλεγεί η All-day Recording μέσω της
εφαρμογής TDSEE.
Μέθοδος: Εκτελέστε την εφαρμογή TDSEE , επιλέξτε την κάμερα στην αρχική σελίδα, στη συνέχεια πατήστε
Settings（

στην πάνω δεξιά γωνία）Recording Settings, επιλέξτε All-day Recording.

Μέθοδος 2: Κάντε εγγραφή στην υπηρεσία Cloud Storage Service στην εφαρμογή TDSEE.
Μέθοδος: Εκτελέστε την εφαρμογή TDSEE, επιλέξτε την κάμερα στην αρχική σελίδα, στην συνέχεια
πατήστε Cloud στην κάτω αριστερή γωνία. Μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν αποθήκευση cloud (ανίχνευση
εγγραφής 7 ημερών) για 3 μήνες από την πρώτη ενεργοποίηση.

Προειδοποίηση σήματος CE
Αυτό είναι ένα προϊόν κλάσης Β. Σε οικιακό περιβάλλον, το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει ραδιοηλεκτρικές παρεμβολές,
σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.
Ο εξοπλισμός αυτός θα πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 εκατοστά ανάμεσα στην
συσκευή και το σώμα σας.
Το βύσμα ρεύματος χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης πρέπει να παραμένει άμεσα
λειτουργική.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: (1) O κατασκευαστής δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε παρεμβολές σε ραδιόφωνο και τηλεόραση προκληθούν
από μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις σε αυτό τον εξοπλισμό. (2) Για να αποφύγετε περιττές παρεμβολές ακτινοβολίας
συνίσταται η χρήση θωρακισμένου καλωδίου RJ45.

Δήλωση Συμμόρφωσης
Με την παρούσα, η SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού CP6 συμμορφώνεται με
την Οδηγία 2014/53/EU.
Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης EE είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:
http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html
Συχνότητα Λειτουργίας:
2.4 GHz: EU/2412-2472MHz (CH1-CH13)
Ισχύς EIRP (Μέγ.):
2.4 GHz: 19dBm
Έκδοση Software: V1.0.X

Προσοχή:
Μοντέλο φορτιστή: BN073-A09009E, BN073-A09009B
Κατασκευαστής: SHENZHEN HEWEISHUN NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
Είσοδος: 100-240V AC, 50/60Hz 0.3A
Έξοδος: 9V DC, 1A
: DC Τάση

Δήλωση FCC
Ο εξοπλισμός αυτός έχει δοκιμαστεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια μιας ψηφιακής συσκευής
κατηγορίας Β, σύμφωνα με το παράρτημα 15 των κανόνων της FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν επαρκή
προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί
να ακτινοβολεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί
να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι παρεμβολές
αυτές δεν θα παρουσιαστούν στην συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές
στην ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, κάτι που μπορεί να προσδιοριστεί εάν απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ξανά, ο
χρήστης θα πρέπει να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές αυτές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:
•

Αλλάξτε προσανατολισμό ή θέση στην κεραία λήψης

•

Αυξήστε την απόσταση μεταξύ εξοπλισμού και δέκτη

•

Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από αυτό που είναι συνδεδεμένος ο δέκτης

•

Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια

Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις : (1) αυτή η συσκευή μπορεί να μην προκαλεί επιβλαβείς
παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνεται, συμπεριλαμβανομένων
των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.
Δήλωση έκθεσης σε ακτινοβολία
Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία της FCC που ορίζονται για ένα ανεξέλεγκτο περιβάλλον
και συμμορφώνεται επίσης με το παράρτημα 15 των κανόνων RF της FCC .
Ο εξοπλισμός αυτός θα πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 εκατοστά ανάμεσα στη συσκευή
και το σώμα σας.
Προειδοποίηση:
Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το αντίστοιχο μέρος της συμμόρφωσης θα μπορούσε να
ακυρώσει την δυνατότητα του χρήστη να λειτουργεί αυτό τον εξοπλισμό.
Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να βρίσκεται ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό.
Συχνότητα λειτουργίας: 2412-2462MHz
NOTE: (1) Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν παρεμβολές σε ραδιόφωνο ή τηλεόραση που προκαλούνται από μη
εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις σε αυτόν τον εξοπλισμό. (2) Για να αποφύγετε περιττές παρεμβολές ακτινοβολίας,
συνιστάται η χρήση θωρακισμένου καλώδιού RJ45.
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Αυτό το προϊόν φέρει το εκλεκτικό σύμβολο διαλογής για τα Ηλεκτρικά απόβλητα και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό (WEEΕ).
Αυτό σημαίνει ότι αυτό το προϊόν θα πρέπει να διαχειριστεί σύμφωνα με τις Eυρωπαϊκές Οδηγίες 2012/19/ΕΕ και να
ανακυκλωθεί ή να αποσυναρμολογηθεί με σκοπό να μειωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι επιπτώσεις στο
περιβάλλον.

Ο χρήστης έχει την επιλογή να δώσει το προϊόν του σε έναν αρμόδιο οργανισμό για ανακύκλωση ή στον λιανοπωλητή
όταν αγοράζει νέο ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Θερμοκρασία διαχείρισης: -10°C - 40°C
Υγρασία διαχείρισης: (10% - 95%) RH, χωρίς συμπύκνωση

RCM

Τεχνική υποστήριξη
Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.
6-8 Floor, Tower E3, NO.1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China. 518052
USA hotline: 1-800-570-5892
Toll Free: 7 x 24 hours
Canada hotline: 1-888-998-8966
Toll Free: Mon - Fri 9 am - 6 pm PST
Hong Kong hotline: 00852-81931998
Global hotline: +86 755-2765 7180 (China Time Zone)
Website: www.tendacn.com
E-mail: support@tenda.com.cn

Πνευματική ιδιοκτησία
© 2020 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.
Το Tenda είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα που κατέχεται νόμιμα από την Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Άλλα
εμπορικά σήματα και ονόματα προϊόντων που αναφέρονται εδώ είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των
αντίστοιχων κατόχων τους. Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

