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Instalacja aplikacji na telefony z systemem Android 

1. Odblokuj telefon i znajdź „Sklep Play” 
(Ikona – biała podkowa na pomarańczowym tle – patrz zrzut nr 1) 

 

Jeśli posiadasz telefon z systemem Android – postępuj kolejno z punktami: 

 

Zrzut 1 

2. Po wybraniu aplikacji „Sklep Play” użyj wyszukiwarki u góry 
ekranu i wyszukaj aplikację „Imou Life” 
(Patrz zrzut nr 2 i 3) 

 

Zrzut 2 Zrzut 3 

3. Zainstaluj, a następnie 
Otwórz aplikację i zezwól 
aplikacji Imou Life na dostęp 
do zdjęć, multimediów […] oraz 
do lokalizacji urządzenia 
(Patrz zrzut nr 4, 5 i 6) 

 

Zrzut 4 Zrzut 5 Zrzut 6 



  

  

4. Teraz możesz stworzyć konto, do którego przypisany zostanie podgląd z kamer. Konto 
możesz zalogować na wielu urządzeniach, dzięki czemu uzyskasz podgląd z kamer w z 
każdego miejsca z dostępem do internetu – aby utworzyć nowe konto wybierz „Zarejestruj 
się” i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. 
(Patrz zrzut nr 7 i 8) 

 

Tworzenie konta w Imou Life 

Zrzut 7 Zrzut 8 

5. Po wprowadzeniu prawidłowych danych na skrzynkę mailową podaną przy rejestracji 
otrzymasz link aktywacyjny konta. Postępuj zgodnie z instrukcją otrzymaną w wiadomości 
E-Mail. 



 

  

Dodawanie urządzeń Imou 

6. Po utworzeniu konta możesz się zalogować. Zostaniesz przeniesiony/na do ekranu 
głównego, z którego będziesz miał/ła dostęp do wszystkich urządzeń Imou. 
Spróbujmy dodać posiadane urządzenia       Znajdując się na ekranie startowym - wybierz 
ikonę „Plusa” w prawym górnym rogu, aby rozpocząć proces dodawania urządzenia. 
(Patrz zrzut nr 9) 

7. Wybierz jeden ze sposobów dodawania 
urządzenia. 
(Patrz zrzut nr 10) 
Kod zeskanujesz lub wprowadzisz ręcznie z 
naklejki na obudowie kamery lub 
opakowaniu. (Patrz zrzut nr 11 i zdjęcie nr 1) 

Zrzut 9 Zrzut 10 

Zdjęcie 1 

8. Poprawnie zeskanowany lub wprowadzony kod poskutkuje ekranem podsumowującym 
wykrycie kamery (Patrz zrzut nr 11). Na kolejnych ekranach naciskaj „Następny” i wykonuj 
czynności zgodnie z informacją na ekranie. Jeśli masz włączone Wi-Fi i jesteś w zasięgu - 
 

Zrzut 11 

aplikacja automatycznie 
połączy Cię z siecią. 

Zrzut 12 
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9. Aplikacja poprosi Cię kolejno o: 
- podłączenie kamery do zasilania (Patrz zrzut nr 13); 
- sprawdzenie czy kontrolka na ekranie miga powoli na zielono; jeśli tak zaznacz Checkbox 
i naciśnij „Następny” (Patrz zrzut nr 14); 

- położenie telefonu blisko kamery i oczekiwanie na sparowanie urządzeń. (Patrz zrzut nr 15) 
 

Zrzut 13 Zrzut 14 Zrzut 15 

10. To wszystko! Jeśli urządzenie zostało sparowane prawidłowo pokaże się ono na „ekranie 
startowym” aplikacji Imou Life. Wybierz kamerę z ekranu, aby uzyskać podgląd zdalny z 
kamery. (Patrz zrzut nr 16 i 17) 
 

Zrzut 16 Zrzut 17 


