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Przed uruchomieniem urządzenia należy się szczegółowo zapoznać z Instrukcją Obsługi. 
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Ostrzeżenie dotyczące promieniowania 

Nie powinno się przebywać w odległości mniejszej niż 20 cm od pracującego urządzenia. 

Kraje przeznaczenia 

Produkt jest przeznaczony do użytkowania na terenie Polski. 

Oświadczenie dotyczące zakłóceń 

Urządzenie generuje i odbiera fale o częstotliwościach radiowych. Instalacja niezgodna z podanymi w 

instrukcji zaleceniami, może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej i spowodować pracę 

urządzenia niezgodną z przepisami prawa. 

Ostrzeżenie 

Należy zapewnić bezpieczne warunki pracy urządzenia. Dokonanie przez użytkownika jakichkolwiek 

własnych zmian w urządzeniu lub zasilaczu może spowodować utratę możliwości jego legalnego 

użytkowania i może być niebezpieczne. 

Bezpieczeństwo użytkowania 

Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo 

osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do 

wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. 

komputera PC, tabletu, telefonu). 

Zasady bezpieczeństwa 

Produkt jest zgodny z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych 

oraz radiowych. 

 Przed podłączeniem kamery do zasilania, należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 

 Należy używać tylko zasilacza  dostarczonego wraz z produktem lub dodatkowego 

zakupionego  u Producenta. Użycie innego zasilacza może uszkodzić produkt oraz  może być 

niebezpieczne; 

 Zasilacz należy podłączać bezpośrednio do kamery. Stosowanie jakichkolwiek urządzeń  

przejściowych może być niebezpieczne lub prowadzić do uszkodzenia kamery. 

 Nie należy używać zalicza, który został mechanicznie uszkodzony, w szczególności nie należy 

podłączać go do gniazda zasilającego. Użytkowanie uszkodzonego zasilacza może być 

niebezpieczne dla użytkownika i może spowodować uszkodzenie kamery. Uszkodzony 

zasilacz należy  zutylizować i zakupić u Producenta nowy. 

 Dołączony do kamery zasilacz może być stosowany tylko wewnątrz budynków i w żadnym 

wypadku nie może być narażony na kontakt w wodą, lub innymi substancjami płynnymi.  

 Przy podłączaniu zasilacza do gniazda elektrycznego należy trzymać go za plastikową część, 

dotykanie, przy podłączaniu zasilacza, elementów metalowych wtykanych do gniazda 

elektrycznego, może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym. 

 W żadnym wypadku nie można podłączać do gniazda elektrycznego mokrego zasilacza, a w 

przypadku jego zamoknięcia , kiedy już jest podłączany do gniazda zasilającego, przed jego 

odłączeniem należy bezwzględnie odłączyć od zasilania gniazdo elektryczne przy pomocy 
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bezpiecznika prądowego zabezpieczającego obwód elektryczny do którego wpięty jest 

zasilacz.  

 Należy zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych, w 

tym w szczególności nie wsuwać w urządzenie żadnych metalowych przedmiotów i nie 

dokonywać innych działań, które narażają użytkownika na działanie prądu elektrycznego. 

 Zasilacz powinien  zostać wpięty do naściennego gniazda z zasilaniem 220 V prądu 

przemiennego, podłączonego do obwodu elektrycznego zabezpieczonego właściwym 

bezpiecznikiem elektrycznym. 

 Produkt jest przeznaczony do użytkowania w środowisku o temperaturze pomiędzy: 

o Kamera Zerkam CP-8H601: -2°C - 50°C oraz wilgotności 10%-90%, wewnątrz 

budynków 

o Kamera Zewnętrzna HD CP-8H701: -20°C - 50°C oraz wilgotności 10%-90%, na 

zewnątrz 

o Kamera Wewnętrzna HD CP-8H501: -2°C - 50°C oraz wilgotności 10%-90%, 

wewnątrz budynków 

o Wideo Niania Zerkam CP-8H601: -2°C - 50°C oraz wilgotności 10%-90%, wewnątrz 

budynków 

 Należy unikać kontaktu kamery i zasilacza z substancjami oleistymi, parą wodną, czy innymi 

zabrudzeniami. Jeżeli kamera  będzie miała kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć ją 

od zasilacza ( z wyjątkiem kamery zewnętrznej CP-8H701). W przypadku zamoknięcia 

również zasilacza należy go również odłączyć od gniazdka elektrycznego po wcześniejszym 

wyłączeniu przy pomocy bezpiecznika obwodu elektrycznego do którego do którego 

podłączone jest gniazdo zasilające. ; 

 Nie należy wystawiać kamery na nadmierne oddziaływanie słońca oraz naświetlanie, 

ponieważ nadmierne światło może uszkodzić sensor kamery; 

 Nie należy samodzielnie rozmontowywać kamery oraz żadnej jej części, jak również nie 

należy samodzielnie dokonywać zmian w produkcie lub w jakiekolwiek jego części oraz 

modyfikować oprogramowania kamery; 

 W przypadku długotrwałego nie używania kamery, należy ją zabezpieczyć przed 

ewentualnymi uszkodzeniami; 

 Do poprawnego działania systemu monitoringu potrzebny jest komputer z dostępem do 

Internetu ( z wyjątkiem Wideo Niani Zerkam, gdzie wystarczy telefon ) 

 Kamera oraz inne dostarczone wraz z nią elementy przeznaczone są do użytkowania wewnątrz 

budynków ( z wyjątkiem kamery zewnętrznej CP-8H701). Użytkowanie kamery 

przeznaczonej do  zastosowań wewnątrz budynków zewnętrznie jest niedopuszczalne i może 

być niebezpieczne.  

 Jeżeli kamera jest podłączona do Internetu z wykorzystaniem budynkowej instalacji sieciowej 

przed odłączeniem kamery od zasilania należy ją wcześniej odłączyć od instalacji sieciowej. 

 Przy montowaniu kamery do ściany budynku należy używać dostarczonych wraz z kamerą 

śrub lub zamienników o takich samych wymiarach. Należy zwrócić uwagę na to, aby 

nawiercone otwory w ścianie  miały średnicę dopasowaną do śrub montażowych. 
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Dane producenta: 

Zerkam Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000449866, Regon  146 531 572, 

NIP 527-26-39-768   

Radom 26-600, ul. Struga 60/51, telefon +48 500 00 22 44, email: pomoc@zerkam.pl , 

www.zerkam.pl 

 

Skrócona Deklaracja Zgodności 

Zerkam Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, ul. Struga 60/51, 

26-600 Radom niniejszym oświadcza, że Kamera Zerkam  CP-8H601, Kamera Zewnętrzna 

HD CP-8H701, Kamera Wewnętrzna HD CP-8H501, Wideo Niania Zerkam CP-8H601, są 

zgodne z dyrektywą RED 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny od 

następującym adresem internetowym: www.zerkam.pl/files/deklaracja_zgodnosciUE.pdf. 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pomoc@zerkam.pl
http://www.zerkam.pl/files/deklaracja_zgodnosciUE.pdf
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Wstęp  
Dzięki wideo niani Zerkam możesz dbać o bezpieczeństwo Twojego dziecka w sposób prosty i 

wygodny. Nie musisz nosić dodatkowego odbiornika, gdyż niania działa w oparciu o Twój telefon. 

Wygląd 

 

Zawartość opakowania 
Opakowanie kamery Zerkam zawiera 

 Wideo Nianię Zerkam 

 Ładowarkę AC/DC model: DEP-05 

 Podstawkę pod wideo nianię Zerkam 

 Kabel sieciowy 

 Skróconą Instrukcję Obsługi 

 Wkręty do przykręcenia obudowy do podłoża 
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Wymagania 
Do poprawnego działania wideo niani Zerkam niezbędny jest: 

 Internet przewodowy lub bezprzewodowy, 

 Telefon z systemem Android lub iOS, 

Specyfikacja Wideo Niani Zerkam 

 Kamera do zastosowań wewnątrz budynku 

 Sensor: CMOS 0,3 MP 

 Rozdzielczość 640x480 pikseli (VGA) 

 Soczewki: 3,6 mm  

 Kąt widzenia 60° 

 Diody na podczerwień 

 Widoczność do 10 m w nocy 

 Automatyczny filtr IR-CUT 

 Zakres temperatur: -2°C do +50°C 

 Szyfrowanie wideo i całej komunikacji z kamerą 

 Wykrywanie ruchu i generowanie powiadomień 

 5 sekundowy bufor nagrań sprzed momentu wykrycia ruchu 

 Ustawianie czułości wykrywania ruchu oddzielnie na noc i na dzień 

 Kompresja H.264 Dual date rate- minimalizacja zużycia pasma internetowego 

 Bezprzewodowa sieć WIFI 

 Złącze na kabel Ethernet 

 Zapamiętywanie ustawień kamery 

 Zdalny upgrade oprogramowania kamery 

 Zasilanie DC 5V/2A  

 Gwarancja 2 lata 

 Wymiary: 15 cm/9 cm/8 cm (wysokość/szerokość/długość) 

 

Sygnalizacja dźwiękowa wideo niani 
 

W systemie Zerkam zaimplementowano następujące sygnalizacje dźwiękowe wideo niani: 

 Dźwięk wydawany podczas resetowania wideo niani; 

 Dźwięk odczytania QR kodu; 

 Dźwięk udanej instalacji; 

 Dźwięk nieudanej instalacji. 
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Sygnalizacja stanu wideo niani za pomocą diod 
 

 W systemie Zerkam zaimplementowano następującą sygnalizację stanu wideo niani przy pomocy 

niebieskiej diody: 

 5 szybkich mignięć i sekunda przerwy - tryb czytania QR kodu; 

 Jednostajne szybkie miganie – wideo niania łączy się z serwerem po przeczytaniu QR 

kodu; 

 Świecenie ciągłe – po resecie lub podłączeniu do zasilania – wideo niania się 

uruchamia; 

 Jedno mignięcie, co 2,5 sekundy- tryb zwykły dzienny, oznaczający, że wideo niania 

jest podłączona do serwera; 

 Jedno krótkie mignięcie co 4 sekundy – tryb zwykły nocny,  oznaczający, że wideo 

niania jest podłączona do serwera; 

 Dwa mignięcia i 2,5 sekundy przerwy – wideo niania jest rozłączona (należy 

sprawdzić połączenie z Internetem) 
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Instrukcja obsługi 
Aby rozpocząć użytkowanie Wideo Niani Zerkam, należy postępować według instrukcji poniżej. 

Instalacja kamery jest prosta i nie wymaga żadnych umiejętności informatycznych. 

Przygotowanie wideo niani do użycia składa się z trzech prostych kroków: zmontowania kamery, 

założenia konta w serwisie Zerkam i dodania kamery do swojego konta. 

Zmontuj kamerę 

W opakowaniu produktu znajduje się wideo niania oraz podstawka pod nią. Należy zamontować 

wideo nianię na podstawkę wkręcając ją na przymocowaną do podstawki śrubę. Następnie można 

zwiększyć zacisk kręcąc białym pierścieniem znajdującym się na śrubie. 

Przygotowaną kamerę należy podłączyć do prądu, używając dołączonej do produktu ładowarki. 
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Pobierz aplikację Niania Zerkam 

Aplikacja mobilna jest niezbędna do efektywnego wykorzystania Wideo Niani Zerkam. Dzięki niej 

Twój telefon może pełnić funkcję odbiornika wideo niani. Możesz na nim oglądać obraz live z kamery, 

otrzymywać powiadomienia o wykrytym płaczu i wiele więcej. 

Aby pobrać aplikację Niania Zerkam wejdź do sklepu App Store lub Google Play i kliknij szukaj. W 

wyszukiwarce wpisz Niania Zerkam, a następnie pobierz naszą darmową aplikację. Możesz również 

kliknąć w odpowiednią grafikę poniżej: 

 

                                                 

 

Załóż konto w systemie Zerkam 

 

Jeżeli jesteś już klientem Zerkam, zaloguj się do aplikacji podając swój dotychczasowy login oraz 

hasło do konta. Wideo niania pojawi się wówczas jako kolejna kamera Zerkam w Twoim panelu 

klienta. Pamiętaj, że aby móc w pełni korzystać z funkcjonalności wideo niani musisz pobrać aplikację 

Niania Zerkam. W aplikacji Zerkam nie znajdziesz funkcjonalności wideo niani. 

Jeżeli jesteś nowym klientem Zerkam, otwórz aplikacje Niania Zerkam i kliknij Zarejestruj się w 

Zerkam, a następnie podaj swój adres email oraz zdefiniuj hasło. 

                                            

                                      

Możesz również wejść na www.zerkam.pl z komputera lub tabletu, a następnie klikać Logowanie 

znajdujące się w prawym górnym roku strony. Kliknij link Nie masz konta? Zarejestruj się. 

http://www.zerkam.pl/
https://itunes.apple.com/us/app/niania-zerkam/id1112100980
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.zerkam.niania
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Następnie należy podać adres email oraz hasło, a także zaznaczyć pole Akceptuje regulamin serwisu 

zerkam.pl . Tych danych będziesz używał do każdego kolejnego logowanie do panelu klienta na 

www.zerkam.pl, na stronie mobilnej m.zerkam.pl oraz w aplikacji mobilnej Niania Zerkam. 

W celu weryfikacji twojego adresu email otrzymasz od nas wiadomość zawierającą link oraz kod 

aktywacyjny do twojego konta. Aby aktywować konto, wejdź na swoją pocztę email i kliknij link 

aktywacyjny znajdujący się w otrzymanej wiadomości. Jeżeli nie możesz kliknąć linku aktywacyjnego, 

zaloguj się do panelu klienta na stronie www.zerkam.pl, a następnie wpisz otrzymany w emailu kod 

aktywacyjny na stronie Ustawienia/ Moje konto. 

Uwaga! 

Pamiętaj o aktywacji swojego konta. Jeżeli nie aktywujesz konta w ciągu 7 dni od jego założenia, 

konto może zostać usunięte z Serwisu. 

Podłącz wideo nianię do swojego konta Zerkam 

 

Możesz podłączyć wideo nianię do swojego konta używając aplikacji Niania Zerkam lub strony 

www.zerkam.pl 

Podłącz  wideo nianię Zerkam do swojego konta w Zerkam , postępując według instrukcji poniżej.  

Podłączenie wideo niani poprzez aplikację Niania Zerkam 

Zaloguj się do aplikacji Niania Zerkam podając login i hasło zdefiniowane przy rejestracji. Kliknij 

USTAW na dole ekranu początkowego, a następnie kliknij Podłącz kamerę. 

 

 

 

 

http://www.zerkam.pl/
http://www.zerkam.pl/
http://www.zerkam.pl/
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Wypełnij pola formularza, a następnie kliknij Generuj kod. 

 

Nazwa sieci WI-FI – wprowadź dokładną nazwę swojej sieci WI-FI uwzględniając duże i małe litery 

oraz inne znaki.  Nazwę sieci znajdziesz na swojej umowie z dostawcą sieci, lub klikając w sieć 

internetową na przykład na komputerze  lub laptopie. 

Hasło do sieci WI-FI - wprowadź hasło do swojej sieci uwzględniając duże i małe litery oraz inne 

znaki. Hasło sieci WI-FI to hasło, którego używasz, gdy logujesz się do swojej sieci Internetowej na 

przykład na komputerze. Znajdziesz je również na swojej umowie z dostawcą sieci. 

Nazwa kamery – wpisz nazwę, po jakiej chcesz rozpoznawać tą kamerę. Jeżeli chcesz posiadać kilka 

kamer pozwoli Ci to na ich łatwą identyfikację w panelu klienta. 

PIN- kod PIN będzie umożliwiał Ci udostępnianie obrazu z kamery tymczasowo wybranym osobom- 

gościom. W tym polu możesz zdefiniować swój własny cztero-cyfrowy kod zabezpieczający PIN. 

Możesz również, na czas instalacji pozostawić to pole puste. Wówczas system zapisze domyślny kod 

PIN: 1111. 

Po wypełnieniu formularza kliknij Generuj kod. Na ekranie aplikacji pojawi się kod QR. Skieruj na 

niego wideo nianię i zaczynając od odległości 15 cm powoli ją oddalaj. Gdy wideo niania odczyta kod 

wyda sygnał dźwiękowy. Następnie wideo niania rozpocznie proces podłączania się do Twojego konta. 

Gdy proces ten zakończy się sukcesem usłyszysz fanfary. 
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Podłączenie wideo niani poprzez stronę www.zerkam.pl 

Wejdź na stronę www.zerkam.pl, a następnie zaloguj się do swojego panelu klienta podając login i 

hasło podane podczas rejestracji. 

 

 

 

Po zalogowaniu wejdź w Ustawienia i kliknij Dodaj Kamerę. Wypełnij pola formularza: 
 

http://www.zerkam.pl/
http://www.zerkam.pl/
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Nazwa kamery – wpisz nazwę, po jakiej chcesz rozpoznawać tą wideo nianię. Jeżeli chcesz posiadać 

kilka kamer lub wideo niań pozwoli Ci to na ich łatwą identyfikację w panelu klienta. 

Nazwa sieci WI-FI – wprowadź dokładną nazwę swojej sieci WI-FI uwzględniając duże i małe litery 

oraz inne znaki.  Nazwę sieci znajdziesz na swojej umowie z dostawcą sieci lub klikając w sieć 

internetową na przykład na komputerze lub laptopie. 

Hasło do sieci WI-FI - wprowadź hasło do swojej sieci uwzględniając duże i małe litery oraz inne 

znaki. Hasło sieci WI-FI to hasło, którego używasz, gdy logujesz się do swojej sieci Internetowej na 

przykład na komputerze. Znajdziesz je również na swojej umowie z dostawcą sieci. 

Po wypełnieniu wszystkich pól kliknij przycisk Generuj kod. Na ekranie pojawi się QR kod, na który 

należy skierować wideo nianię. Następnie oddalaj powoli wideo nianię od ekranu tak, aby cały czas 

patrzyła na QR kod. Kiedy wideo niania przeczyta kod, wyda dźwięk. Wtedy  poczekaj, aż wideo 

niani podłączy się do serwera (może to zając kilka minut). Udane podłączenie zostanie 

zasygnalizowane komunikatem. Następnie kliknij w link znajdujący się w komunikacie i kamera jest 

podłączona. 
 

Może się zdarzyć , że z jakiegoś powodu proces instalacji trwa zbyt długo i upłynie okres ważności 

QR kodu. Wtedy należy nacisnąć guzik Generuj nowy kod na komunikacie informującym o upływie 

ważności i powtórzyć czytanie kodu przez kamerę. Po udanym zeskanowaniu kodu kamera zostanie 

podłączona. 

Uwaga! Przy dodawaniu wideo niani poprzez stronę WWW system nadaje automatycznie kod PIN dla 

Twojej kamery. Domyślny kod to: 1111. Będzie Ci on potrzebny, jeśli będziesz chciał tymczasowo 

udostępnić wideo nianię innej osobie. Kod PIN możesz zmienić w aplikacji mobilnej Niania Zerkam 

w zakładce Ustawienia. Dla Twojego bezpieczeństwa zalecamy zmianę kodu PIN od razu po 

zakończonej instalacji. 
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Problemy z podłączeniem wideo niani Zerkam 

Jeżeli wideo niania nie czyta QR Kodu należy postępować według instrukcji poniżej: 

1. Wygenerować nowy QR kod, klikając w Generuj nowy kod i spróbować raz jeszcze zaczytać 

go. 

2. Jeżeli masz dalej problem z instalacją wideo niani, to należy nacisnąć przez 5 sekund przycisk 

reset znajdujący się z boku wideo niani. Dioda sygnalizacyjna  z przodu wideo niani powinna zacząć 

migać na niebiesko (5 krótkich mignięcia oddzielonych od siebie sekundową pauzą). Następnie 

powtórzyć  instalacje zaczynając od  naciśnięcia przycisku Generuj nowy kod. 

3. Jeżeli problem dalej występuje, proszę się z nami skontaktować korzystając z formularza 

kontaktowego na stronie www.zerkam.pl lub pisząc na adres pomoc@zerkam.pl 

 

*Dioda to niebieska lampka( dioda LED ) znajdująca się z przodu, w lewym dolnym rogu kamery.  

Użytkowanie Wideo Niani Zerkam 

Wideo Nianię Zerkam można używać w oparciu o komputer lub telefon.  

 

Jeżeli kamera i telefon znajdują się w tej samej sieci Wi-Fi, na telefonie, poprzez aplikację Niania 

Zerkam jest dostępna funkcja wideo niania: wideo na żywo z kamery, wykrywanie płaczu, ruchu i 

dźwięku, dwustronne audio.  

 

Jeżeli kamera i odbiornik (komputer, tablet, telefon) są w różnych sieciach Wi-Fi (np. kamera w domu, 

komputer w pracy) na odbiorniku należy korzystać z funkcji Zerkam: obraz live, nagrywanie, 

wykrywaniu ruchu, brak dźwięku. 

 

Aplikacja Niania Zerkam pozwala na normalne korzystanie z telefonu. Możesz dzwonić, pisać SMS, 

czy przeglądać Internet, a gdy wideo niania wykryje ruch lub płacz dziecka zostaniesz o tym 

powiadomiony. 

Otwarcie aplikacji  

 

Po otwarciu aplikacji sprawdza ona dostępne kamery i wideo nianie, a także to, czy działają one w tej 

samej sieci Wi-Fi, w której znajduje się telefon z aplikacją. 

Jeśli wideo niania dostępna jest w tej samej sieci Wi-Fi, działa ona w trybie Niania Zerkam- w 

prawym górnym rogu, nad kamerą pojawi się sygnał Aktywna Niania. 

Jeśli kamera znajduje się w innej sieci Wi-Fi (na przykład w domu, a ty jesteś w pracy), wówczas 

działa ona w trybie Zerkam- w prawym górnym rogu, nad kamerą pojawi się sygnał Aktywny Zerkam.  

 

Uwaga! Zawsze poczekaj chwilę, aż pojawi się komunikat Aktywna Niania jeśli jesteś w tej samej 

sieci Wi-Fi. Tylko w trybie Niania dostępne są wszystkie funkcjonalności wideo niani Zerkam.  

 

Jak działa aplikacja-Technologia Constant Contact 

Niania Zerkam utrzymuje stałe połączenie między Twoim telefonem a kamerą, niezależnie od tego, co 

robisz. Oznacza to, że możesz użytkować swojego telefonu normalnie- dzwonić, wysyłać SMS, czy 

przeglądać Internet, a jeśli wideo niania wykryje ruch, czy płacz dziecka, zostaniesz o tym 

powiadomiony. 

http://www.zerkam.pl/
mailto:pomoc@zerkam.pl
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Oglądanie obrazu z wideo niani Zerkam 

Aby oglądać obraz w wideo niani, należy włączyć aplikację Niania Zerkam i zalogować się do 

swojego konta. Następnie poczekać kilka sekund aż aplikacja połączy się z kamerą w tej samej sieci 

Wi-Fi (w prawym górnym rogu pojawi się komunikat Aktywna Niania),  a następnie kliknąć Oglądaj. 

Uwaga! Należy zawsze poczekać, aż wideo niania połączy się z aplikacją w tej samej sieci Wi-Fi i 

otrzymasz komunikat „Aktywna Niania”. Tylko wtedy dostępne są wszystkie funkcjonalności wideo 

niani Zerkam. Jeżeli klikniesz Oglądaj za szybko aplikacja połączy się z kamerą w trybie Zerkam, 

który umożliwia podglądanie obrazu live z dowolnego miejsca na świecie, ale nie posiada wszystkich 

funkcjonalności wideo niani. 

                                       

Definiowanie alarmów 

Wideo niania Zerkam pozwala na samodzielne definiowanie zdarzeń, o których masz być 

powiadamiany. Niania Zerkam może wysyłać Ci powiadomienia, gdy: 

1. Wykryje ruch 

2. Wykryje płacz 

3. Wykryje dźwięk 

Dzięki współpracy z naukowcami Niania Zerkam posiada zaawansowany system analizy dźwięku, 

umożliwiający wykrywanie płaczu dziecka. Nie musisz słuchać wszystkich odgłosów z pokoju 

dziecka, możesz spokojnie zajmować się swoimi sprawami, a gdy ono zapłacze zostaniesz o tym 

powiadomiony. 
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Domyślnie zarówno funkcja wykrywania płaczu, jak i ruchu są włączone. Aby je wyłączyć wystarczy 

kliknąć w „V” przy danym powiadomieniu. Zmieni się wówczas w „-„ . 

                                

Definiowanie powiadomień o alarmach 

Sam definiujesz w jaki sposób chcesz być powiadomiony o wykrytym alarmie. Aplikacja Niania 

Zerkam umożliwia trzy opcje: 

1. Wibracje telefonu- aby wibracje działały, sprawdź w ustawieniach swojego telefonu, czy są 

one włączone. Jeśli w ustawieniach telefonu wibracje są wyłączone, nie pozwoli on aplikacji 

użyć ich do powiadomień o alarmach. 

2. Miganie ekranu 

3. Alarm dźwiękowy 

Aby włączyć lub wyłączyć wybrany rodzaj powiadomień, kliknij „V” obok powiadomienia. Jeżeli 

pojawia się „-„ oznacza to, że wybrane powiadomienie jest wyłączone. Jeśli pojawia się „V” oznacza 

to, że wybrane powiadomienie jest włączone. 
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Możesz używać wszystkich rodzajów powiadomień na raz, możesz również wyłączyć wszelkie 

powiadomienia o alarmach. 

Mów do dziecka 

 

Aby mówić do dziecka kliknij ikonę mikrofonu obok Włącz mikrofon.. Zobaczysz komunikat „Łączę z 

kamerą”. Gdy pojawi się komunikat Mów do dziecka możesz zacząć mówić. Wideo niania pozwala na 

krótkie komunikaty głosowe. 

 

Bezpieczeństwo 

Wideo niania Zerkam działa poprzez sieć Wi-Fi i podczas konfiguracji jest ona przypisywana do 

danego konta użytkownika i telefonu.  

Tylko Ty decydujesz komu udostępnić obraz z Niani.  

Dodatkowo wideo niania Zerkam posiada szereg zabezpieczeń uniemożliwiających podglądnięcia.  

Udostępnianie wideo niani opiekunce 

Wideo niania Zerkam umożliwia trzy różne sposoby na umożliwienie korzystania z niani innym 

osobom: 

1) Logowanie do aplikacji na różnych odbiornikach przy pomocy tego samego loginu i hasła- osoba 

będzie mieć pełen dostęp do konta użytkownika i jego ustawień 

2) Funkcja Udostępnij kamerę- w ustawieniach kamery możesz udostępnić wideo nianię innej osobie, 

posiadającej konto w serwisie Zerkam,  podając jej login do konta. Jest to funkcja, w której dana 
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osoba uzyskuje bardzo duży dostęp do konta użytkownika i zalecana jest dla męża, żony czy osób 

najbliższych 

3) Chwilowe udostępnianie za pomocą kodu PIN- zalecane dla opiekunek! 

Aplikacja Niania Zerkam umożliwia Ci stałą kontrolę nad dostępem do wideo niani. Dzięki 

kodowi PIN możesz w każdej chwili umożliwić lub uniemożliwić komuś korzystanie z wideo 

niani. 

a) Opiekunka musi posiadać telefon podłączony do Twojej sieci WI-FI. 

b) Opiekunka musi pobrać na swój telefon aplikację Niania Zerkam.  

c) Następnie musi ona otworzyć aplikację Niania Zerkam i zalogować się jako Gość.  

d) Gdy opiekunka kliknie w Oglądaj przy wideo niani, zostanie ona poproszona o kod PIN 

e) Jeżeli poda właściwy kod PIN może oglądać obraz z wideo niani 

f) Jeżeli zmienisz kod PIN i poda błędny, nie będzie mieć dostępu do wideo niani. Kod PIN 

możesz zmienić w ustawieniach kamery w aplikacji, w każdym momencie. 

Uwaga! Domyślnie nadawany jest kod PIN 1111, po zainstalowaniu wideo niani zalecamy jego 

zmianę na Twój indywidualny kod PIN! 

Wideo Niania Zerkam-dodatkowe możliwości! 

Wideo niania Zerkam jest unikatowym produktem ponieważ pozwala na oglądanie obrazu z każdego 

miejsca na świecie. Gdy jesteś w tej samej sieci Wi-Fi posiadasz pełną funkcjonalność wideo niani. 

Gdy wychodzisz do pracy i znajdujesz się w innej sieci Wi-Fi, możesz korzystać z innych 

funkcjonalności wideo niani: 

 Oglądać obraz z kamery 

 Nagrywać w chmurze - planować nagrania, tworzyć nagrania alarmowe, gdy kamera wykryje 

ruch ( usługa nagrywania jest dodatkowo płatna, jeśli będziesz chciał z niej korzystać). 

 Używać systemu wykrywania ruchu z powiadomieniami na email oraz telefon, a także 

nagraniami alarmowymi.  

Poza siecią Wi-Fi wideo niania przechodzi w tryb Zerkam- Aktywny Zerkam i możesz z niej korzystać, 

jak z kamery do monitoringu - do podglądu opiekunki, czy ochrony mienia. Aby dowiedzieć się 

więcej o monitoringu Zerkam i poznać wszystkie możliwości kamery poza siecią Wi-Fi przeczytaj 

instrukcję kamery Zerkam. 

Włączanie i wyłączanie dźwięku 

Gdy kamera wykryje dźwięk, zostaje on przekazany do aplikacji. Dzięki temu możesz cały czas 

słyszeć, co robi Twoje dziecko. Możesz w każdym momencie wyłączyć przekazywanie dźwięku z 

wideo niani wyciszając aplikację. Wystarczy kliknąć w ikonę nuty u góry aplikacji. 
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Konserwacja 

Kamera nie wymaga specjalnych działań konserwacyjnych. 

Ochrona środowiska 

Produktu nie należy wyrzucać łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Produkt należy powierzyć 

wykwalifikowanej firmie, która zajmuje się zbiórką oraz recyklingiem sprzętu elektronicznego. 

 

Firma 
Właścicielem serwisu w rozumieniu Prawa Polskiego oraz producentem urządzenia Zerkam jest firma 

Zerkam Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, 26-600, ul. Struga 60/51 

 tel. +48 500 00 22 44 

 biuro@zerkam.pl 

W przypadku awarii urządzenia, lub pytań dotyczących użytkowania prosimy o kontakt mailowy na 

adres: pomoc@zerkam.pl. 

 

 

 

 


