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CONGRATULATIONS

Dear Stakeholder,
We congratulate you on hav�ng one of the Br�on Vega products wh�ch are safely 
preferred all over the World and becom�ng a part of the Br�on Vega fam�ly. We are 
pleased to serve you w�th our carefully des�gned products that appeal to bab�es such 
as v�deo mon�tor, aud�o mon�tor and thermometer group products.
Please read the user manual carefully before us�ng the product. Th�s gu�de has been 
met�culously prepared to get the most out of your purchased product. You can call our 
call center to get all k�nds of �nformat�on about the dev�ce and to contr�bute to our fam�ly 
w�th your suggest�ons and op�n�ons. If you face w�th any problems or malfunct�ons, you 
can contact Br�on Vega author�zed serv�ce. For safety of yourself and other persons, 
read the SAFETY PRECAUTIONS before us�ng the dev�ce.

Best Regards, 
Br�on Vega Turkey Team.

SAFETY WARNINGS (Informat�on about Usage Errors  & Ma�ntenance and Repa�r)

To reduce the r�sk of f�re, electr�c shock and �njury when us�ng your dev�ce, bas�c safety 
precaut�ons should always be followed, �nclud�ng the follow�ng:
1. Follow all warn�ngs and �nstruct�ons marked on the dev�ce.
2. Adult �nstallat�on need  requ�re. Please follow the �nstruct�on book for �nstallat�on.
3. Th�s dev�ce �s �ntended to prov�de ass�stance. It could not replace respons�ble adult 
superv�s�on and should not be used for th�s purpose.
4. Th�s dev�ce cannot be used as a med�cal mon�tor�ng tool.
5. Keep the camera dry. For example, do not use near a bathtub, s�nk, laundry tub, 
near sw�mm�ng pool,  �n a wet floor or shower.
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6. Operate th�s product us�ng only w�th the power supply �ncluded or prov�ded as an 
accessory. Incorrect adapter poles or voltage may cause ser�ous damage to the dev�ce.
7. The power adapter �s used correctly �n the upr�ght pos�t�on or on the floor. It �s not 
des�gned to hold the dev�ce �n a d�fferent pos�t�on. It �s recommended that you use the 
adapter of the dev�ce w�th a current-proof socket.
8. Remove the plug before clean�ng the dev�ce. Do not use l�qu�d or aerosol cleaners. If 
the lens become d�rty, use a blower to blow off d�rt and dust, or a soft, dry cloth to w�pe 
off the lens.
9. Do not unplug the power adapter wh�le �t �s work�ng. Th�s may cause a hazardous 
s�tuat�on.
10. Do not allow anyth�ng to rest on the power cable. Do not place th�s equ�pment 
where the cable could be crossed or clamped.
11.  Do not overload the sockets or use an extens�on cable.
12. Do not place the dev�ce on an unstable table, shelf, stand or other unstable surface.
13. Th�s dev�ce must not be placed �n any area where proper vent�lat�on �s not 
ava�lable. Th�s dev�ce must not be placed near or over a rad�ator or heat source. It must 
not be covered or wrapped w�th fabr�c.
14. Do not demounted the dev�ce. In case of any fa�lure, please contact our author�zed 
serv�ce. Malfunct�ons caused by the user error w�ll cause the product to be out of 
warranty.
15. Protect the dev�ce from any fall�ng and �mpact.
16. Do not �nsert any object �nto the voltage t�ps of the dev�ce �n order to avo�d a short 
c�rcu�t. Do not sp�ll any type of l�qu�d �nto the dev�ce.
17. Check the mechan�cal parts (aga�nst damage) of your dev�ce per�od�cally dur�ng 
use.
18. Keep all parts and accessor�es out of ch�ldren’s reach.
19. Br�on Vega reserves the r�ght to make changes to the spec�f�cat�ons of the dev�ce 
w�thout pr�or not�ce.
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20. Make sure the baby un�t and AC adapter cables are always out of reach of the baby 
at least 1 meter away.
21. Use and store �n an amb�ent temperature range of 10 ° C to 39 ° C.
22. Do not store �n hot areas. H�gh temperatures can shorten the l�fe of electron�c 
dev�ces and warp or melt certa�n plast�cs.
Do not store �n very cold areas. When the system warms up (to �ts normal temperatu-
re), mo�sture can form �ns�de the case, wh�ch may damage electron�c c�rcu�t boards.
23. Th�s product �s �ntended for �ndoor use only.
24. Unplug th�s appl�ance dur�ng l�ghtn�ng storms or when unused for long per�ods of 
t�me.
25. Always keep the product away from �mpact, fall, mo�sture, l�qu�d, dust, d�rect 
sunl�ght, any heat source and heat d�ss�pat�ng dev�ces. Products that fall apart from 
fall�ng, �mpact, heat, mo�sture, l�qu�d or dust are not covered by the warranty.
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G�ft Box Included
After you open the package, please make sure below l�st �tems �s �n good cond�t�on.
BV6000 camera (x1)
Cable (x1)
User manual (x1)
Power supply (5V DC / 1A) (x1)
Screw set (x1)
Reset needle (x1)
Wall holder (x1)



WIFI

Talk Back Micro SD Port

128 GB
SUPPORT
Micro SD

Pan & Tilt Movement

Remote MonitorAndroid SupportediOS Supported

HD Display Quality Remote Control Audible Alarm

1. Main Function Description
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Motion DetectionAutomatic Night VisionPanoramic
Navigation

Video Streaming
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WiFi antenna

Photoresistor

Lens

Mic

Micro SD card

Reset

Power interface
7 cm

10 cm
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2. Operating the Camera

3. Registration/Login
3.1 Download the “IPC360” APP

2.1-Turn on the device:
Camera shall pan and tilt 
one circle around 30 
seconds after power on.

2.2-Reset the camera:
Use needle or press the “RESET” button for 3 
seconds. The camera will be ready to installation 
after the sound “Di-Di” 
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3.2 Connect camera to Wi-Fi
Attention: You phone should connect Wi-Fi first.
Note: Only supports 2.4 GHz networks.

Open IPC 360 app and register by 
clicking "Sign Up".
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3.3 1. Choose Country

2. Enter your email and tap 
"Obtain". Enter the verification 
code which is sended your email 
and tap "Next".
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3.4 Create your password
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3.5 After sign in, tap "+" in order to 
add camera
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3.6  Choose "Camera" first and then "Smart Wireless Mode".
Note: This product do not support "Wire Mode"
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3.7 In order to start setting the 
camera tap "Next".



15

3.8 Enter the password of WiFi modem and tap "Next". The process will be 
completed automatically.
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3.9 Configuration completed. 
Rename your camera.
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3.10 Then APP will combine pictures to generate a navigating panorama as 
below:



18

4. Functions of Application
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Icon Description

Add a camera

Cloud storage

Turn on/off alert mode

Delete camera

Share the camera another account

Camera setting

Change router and re-add camera

Generate navigation panorama

On/off audio

Screenshot

Start local recording

Stop local recording

Intercom press to talk

Streaming resolution: Adaptive, HD,
Fluency

Multiple de-warp modes

Initialize parameter

Search the video records

There’s video in the blue

Turn to full screen

Stream status

Shooting angle setting

Automatic tracking

Back to previous page, stop live video

Camera encryption status

Icon Description
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5. General Settings
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Rename your camera.

Share your camera.

ONVIF

Change between Pan/Tilt angle.

This version does not support LED indicator.

Setting motion detection.

Setting speaker&microphone

Language and Time Zone Settings

Encryption

Setting Micro SD

This function is not supported in Turkey.

About the Product

Changing the modem

About the Micro SD

Changing video storage method. Cloud storage
is not supported in Turkey.

Icon Description
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6. Insert a SD Memory Card
Insert the SD card into the card slot, open the “setting         ” page, tap on the “Reboot 
Camera”, then close the app and open again. Open the “Memory Card Information” to 
check the SD card.
(Cloud storage is not supported in Turkey.)

Attention: The memory card must be formatted before inserted to the camera.

32GB
64GB
128GB

3-4 days of video survellance
6-8 days of video survellance

12-16 days of video survellance

Micro SD
Card



7. Frequently Asked Questions

1. Can’t add the device?
A. Please make sure the camera has been reset. Press the Reset button until hear the 
prompt tone
B. Only support 2.4GHZ Wi-Fi, if your Wi-Fi router is 5GHZ, please switch to 2.4/5GHZ 
dual mode.
C. Please turn on the GPS service before adding the device on the Android mobile 
phone. After installation is complete, you will be asked to turn on GPS service when 
you use the app at the first time, if you choose not to turn on the GPS service, please 
uninstall and reinstall the app again.
D. Please confirm the camera wasn’t binding by the other account.

2. Why does it have a interval while the video is recording to the Micro SD card
The size of the video file is limited. Once the video size close to the critical value, the 
video file will be created and the next video will continue to be recorded, there is a 
interval but so short.

3. The Micro SD card can’t be identified?
Please check the Micro SD card if it meets the quality requirements, when the Wi-Fi 
signal is not good, it also can’t be identified.

4. Why I can’t get the notifications on my phone?
Make sure the App get the message pushing rights Otherwise, when you are watching 
the real-time video in the App, there is no warning notifications, because it’s 
unnecessary to send notifications when you are watching the video online. Advanced 
message push system, the warning notifications won’t be pushed to your phone all the 
time but it will record all the messages and videos.
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5. Camera disconnect?
Please check the power and the Internet then restart the camera. If this way doesn’t 
work please remove the camera and add it again in the App.

6. Circle in the video, video runs slowly?
Circle in the video means it’s still loading, please check your network environment.

7. How do the other people watch the video?
Share the App account with the other people.

8. How many people can use the account simultaneously.
There is no theoretical limit.

9. Why adding camera to another account would fail?
One camera one account, if the other account needs to add the camera, please 
remove the camera in the current device.

10. How can I get my camera connected to the other Wi-Fi.
Two ways:
 A: When you need to change to another Wi-Fi without moving the place.
 Setting >> Change Router >> follow the directions.
 B: When the camera is moved to another place, please start the camera, you will   
 see the “Device disconnected” on the main page, and then click
 “TROUBLESHOOT” to connect to the Wi-Fi again.
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• After Sales Instruction

1. The product will be updated in real time, if there is update, it will not be noticed 
anymore, please visit our official website for reference.
2. Introductions of the basic function of the products are included in the instruction, 
please users to read all the information carefully.
3. lf any problems occur in the usage of the video camera, please contact the
Seller
4. We have made every effort to ensure the completeness and correctness of contents 
of the instruction, but there may still some deviations between part of the data and the 
actual situation, if you have any question or dispute,
5. Losses caused by operating without following the instruction of the manual book 
should be assumed by users.

This instruction applies to consumer product.

Kindly reminder: If the instruction is updated, it will not be noticed any more, dual video recording 
memory (TF card/cloud storage) is supported by the video camera; to better safeguard safety of video 
recording, users could select multiple cloud video recording mode for video camera via service channels, 
choosing for monthly/yearly payment for storage.
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TEBRİKLER

Değerl� paydaşımız,
Br�on Vega a�les�n�n b�r parçası olduğunuz ve dünyanın her yer�nde güvenle terc�h 
ed�len Br�on Vega ürünler�nden b�r�ne sah�p olduğunuz �ç�n s�z� kutlarız. Bebek �zleme 
c�hazı, bebek tels�z� ve ateş ölçer grubu ürünler� g�b� bebeklere h�tap eden özenle 
d�zayn ed�lm�ş ürünler�m�zle s�zlere h�zmet vermekten mutluluk duyuyoruz.
Ürünü kullanmadan önce lütfen kullanma kılavuzunu d�kkatl�ce okuyunuz. Bu kılavuz, 
satın almış olduğunuz üründen en �y� ver�m� almanız �ç�n t�t�zl�kle hazırlanmıştır. C�haz 
�le �lg�l� her türlü b�lg� almak, öner� ve görüşler�n�z �le a�lem�ze katkı sağlamak �ç�n çağrı 
merkez�m�z� arayab�l�r; herhang� b�r problem ya da arızayla karşılaşmanız durumunda 
Br�on Vega Yetk�l� Serv�s�’ne başvurab�l�rs�n�z. Kend�n�z�n ve d�ğer k�ş�ler�n güvenl�ğ� �ç�n 
c�hazı kullanmadan önce GÜVENLİK UYARILARI bölümünü okuyunuz.

Saygılarımızla,
Br�on Vega Türk�ye Ek�b�

GÜVENLİK UYARILARI (Kullanım Hatalarına İl�şk�n B�lg�ler & Bakım ve Onarım)

C�hazınızı kullanırken, yangın, elektr�k çarpması ve yaralanma r�sk�n� azaltmak �ç�n 
aşağıdak�ler dah�l temel güvenl�k önlemler� her zaman uygulanmalıdır:
1. C�haz üzer�nde �şaretl� tüm uyarılara ve tal�matlara uyunuz.
2. Yet�şk�n kurulumu gerekmekted�r. Kurulumun gerçekleşt�r�lmes� �ç�n lütfen kullanım 
kılavuzunu tak�p ed�n�z.
3. Bu c�haz yardım sağlamak amacını taşımaktadır. Sorumlu uygun yet�şk�n gözet�m�n�n 
yer�ne geçmez ve bu amaçla kullanılmamalıdır.
4. Bu c�haz b�r tıbb� gözlemleme aracı olarak kullanılamaz.
5. Bu c�hazı suyun yakınında kullanmayın. Örneğ�n, b�r küvet, lavabo, evye, çamaşır 
teknes� veya yüzme havuzunun yanında veya ıslak b�r zem�n veya duşta kullanmayın.
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6. Sadece bu c�hazla b�rl�kte ver�len adaptörü kullanın. Kullanılacak olası yanlış adaptör 
kutupları veya voltaj c�haza ağır hasar vereb�l�r.
7. Güç adaptörü, d�k konumda veya zem�n üzer�nde yerleşt�r�lmes� hal�nde doğru b�r 
şek�lde kullanılır. Farklı b�r konumda c�hazı tutab�lmes� �ç�n tasarlanmamıştır. C�haza a�t 
adaptörü akım korumalı pr�z �le kullanmanız tavs�ye ed�l�r.
8. Tem�zl�k yapmadan önce c�hazın f�ş�n� pr�zden çıkarın. Sıvı veya aerosol tem�zl�k 
maddeler� kullanmayın. Kamera lens odaklama camı sert c�s�mler veya aşındırıcı 
k�myasallar �le tem�zlenmemel�d�r.
9. Tehl�kel� b�r duruma neden olacağından çalışır durumdayken güç adaptörünü pr�zden 
çekmey�n.
10. Güç kablosuna herhang� b�r şey�n dayanmasına �z�n vermey�n. Kablonun üzer�nden 
geç�leb�leceğ� veya kıstırılab�leceğ� b�r yere bu c�hazı yerleşt�rmey�n.
11. Pr�zler� aşırı yüklemey�n veya b�r uzatma kablosu kullanmayın.
12. C�hazı denges�z masa, raf, stant veya benzer� denges�z yüzeylere yerleşt�rmey�n.
13. Bu c�haz, uygun havalandırmanın bulunmadığı herhang� b�r alana yerleşt�r�lmemel�-
d�r. Bu c�haz b�r radyatör veya ısı kaynağının yakınına veya üzer�ne konulmamalıdır. 
Üzer� örtülmemel�, kumaş �le sarılmamalıdır.
14. C�hazı demonte etmey�n�z. Herhang� b�r arıza durumunda yetk�l� serv�s�m�z �le 
�let�ş�me geç�n�z. Kullanıcı hatasından kaynaklanan arızalar ürünün garant� 
kapsamından çıkmasına neden olacaktır.
15. C�hazı her türlü düşme ve darbelerden koruyunuz.
16. Kısa devreye sebeb�yet vermemek �ç�n c�hazın voltaj uçlarına herhang� b�r nesne 
sokmayınız ve c�haza herhang� b�r türde sıvı dökmey�n�z.
17. Kullanım esnasında per�yod�k aralıklarla c�hazınızın mekan�k aksamını (hasara 
karşı) kontrol ed�n�z.
18. Çocukların er�şeb�leceğ� yerlerde kullanmayınız ve oyuncak olarak kullandırmayı-
nız.



19. Br�on Vega önceden haber vermeks�z�n c�hazın tekn�k özell�kler� üzer�nde değ�ş�kl�k 
yapma hakkını saklı tutar.
20. Kamera adaptör kablosunun bebeğ�n ulaşamayacağı b�r mesafede bulunduğundan 
(en az 1 m) em�n olunmalıdır.
21. C�hazı 10°C - 39°C ortam sıcaklık aralığında kullanın ve saklayın.
22. C�hazı aşırı soğuk, sıcak veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. C�hazı 
herhang� b�r ısı kaynağının yakınına konumlandırmayınız.
23. Bu ürün sadece �ç mekanlarda bulundurmak üzere tasarlanmıştır.
24. Yıldırımlı fırtınaların olduğu zamanlarda veya uzun b�r süre kullanılmadığında 
c�hazın f�ş�n� pr�zden çek�n�z.
25. Ürünü kullanırken veya kullanmadığınız zamanlarda ürünü darbeden, düşmeden, 
nemden, sıvıdan, tozdan, doğrudan güneş ışığından, herhang� b�r ısı kaynağından ve 
ısı yayan c�hazlardan uzak tutunuz. Düşmeye, darbeye, ısıya, neme, sıvıya veya toza 
maruz kalarak bozulan ürünler garant� kapsamı dışındadır.

29

Paket İçer�ğ�
Paketi açın ve aşağıdaki listeye göre içeriği kontrol edin:
BV6000 kamera (x1)
Kablo (x1)
Kullanım kılavuzu (x1)
Güç adaptörü (5V DC / 1A) (x1)
Vida seti (x1)
Resetleme pimi (x1)
Duvara asma aparatı (x1)



1. Temel Özellikler
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WIFIYatay & Dikey Hareket HD Görüntü Kalitesi Uzaktan Kontrol Sesli Alarm

Micro SD
Kart Girişi

128 GB
SUPPORT
Micro SD

Karşılıklı Konuşma Uzaktan GörüntülemeAndroid UyumluiOS Uyumlu

Hareket TakibiOtomatik Gece GörüşüPanoramik
Yönlendirme

Video Akışı
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Kablosuz anten

Işık algılama
sensörü

Lens

Mikrofon

Mikro SD kart

Reset

Adaptör giriş konnektörü
7 cm

10 cm
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2. Kameranın Çalıştırılması

3. Kayıt ve Oturum Açma
3.1 “IPC360” uygulamasını indirin.

2.1-Cihazı açın:
Kamerayı ilk çalıştırdığınızda, 
ürün 30 sn boyunca dikey ve 
yatay dönüşler yaparak açılış 
testini tamamlar.

2.2-Kamerayı sıfırlama:
Kutu içerisinden çıkan aparat ile “RESET” tuşuna
3 saniye boyunca basılı tutun. “Di-Di” sesi 
duyduktan sonra kameranız kuruluma hazırdır.
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3.2 Kamerayı Kablosuz Ağa Bağlama
DİKKAT: Kablosuz ağa önce telefonunuzu bağlamanız gerekmektedir.
Not: Sadece 2.4 GHz ağlar desteklenir.

IPC 360 uygulamasını açınız ve “Kaydol”
tıklayarak kayıt işlemini gerçekleştirin. 



34

3.3 1. Ülke seçimini yapın.

2. Geçerli bir e-posta adresi girin 
ve “elde etmek” tıklayarak E-posta 
adresinize gelen kodu “Doğrulama 
kodu” kısıma giriniz. “Sonraki” 
tıklayarak ilerleyiniz.info@brion-vega.com
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3.4 Kullanmak istediğiniz şifrenizi 
oluşturunuz. 
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3.5 Giriş yaptıktan sonra “+” 
işaretine tıklıyoruz.
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3.6  “Kamera”yı seçtikten sonra “Smart Modu” seçerek ilerleyiniz.
Not: Bu ürün de “Kablo Modu” desteklenmez. 
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3.7 Kamera kurulumunun 
başlaması için “Sonraki” tıklayarak 
ilerleyin.
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3.8 Modeminizin şifresini giriniz ve “Sonraki” basarak ilerleyin. Şimdi cihaz 
ile modemin kablosuz bağlantısı otomatik olarak tamamlanacaktır.
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3.9 Kurulum tamamlanmıştır. 
Kameranızın ismini belirleyin.
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3.10 Uygulama aşağıda gösterildiği gibi çoklu resim çekerek panaroma 
oluşturacaktır. Bu işlev sayesinde istediğiniz noktaya en hızlı şekilde 
ulaşabilirsiniz.
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4. Uygulama Kullanım İşlevleri
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İkon Açıklama

Kamera ekleme

Bulut depolama

Alarm modu aç/kapa

Kamera silme

Kamera paylaşma

Ayarlar

Modem değiştirme

Panoramik yönlendirme

Ses aç/kapa

Resim çekme

Video kaydı başlat

Video kaydı durdur

Karşılıklı konuşma

Çözünürlük: HD / SD

Çoklu mod

Kamera yönlendirme

Video kayıtlarını arama

Video tarihçesi

Tam ekran izleme

Video akış durumu

Çekim açısı zamanlama

Hareket takibi aç/kapa

Canlı videoyu durdur, önceki
sayfaya dön

Kamera şifreleme durumu

İkon Açıklama
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5. Genel Ayarlar
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Kamera adınızı buradan değiştirebilirsiniz.

Kameranızı başka birisi ile paylaşabilirsiniz.

ONVIF

Görüntü ayarlarınızı Dikey/Yatay olarak seçimi
yapabilirsiniz.
Bu versiyonda durum led göstergesi
bulunmamaktadır.

Hareket algılama ayarlarını yapabilirsiniz.

Kameranın hoparlör ses çıkışı ve mikrofon
sesini açabilirsiniz.
Uygulama dilini ve bölgesel zaman ayarlamasını
yapabilisiniz.

Varsayılan / Özelleştirilmiş  Şifreleme 

Mikro SD hafıza kartınıza ait kayıt ayarlarını
yapabilirsiniz.
Türkiye’de bu menü içeriği için destek
verilmemektedir.

Kameranızın genel bilgilerini bulabilirsiniz.

Farklı bir yerde kurulum yaparken burayı
kullanabilirsiniz.

Mikro SD kartınıza ait bilgileri bulabilirsiniz.

Video kaydınızı yapmak istediğiniz yeri buradan seçebilirsiniz.
Bulut özelliği Türkiye’de desteklenmemektedir.

İkon Açıklama



46

6. SD Hafıza Kartı Takma
SD kartı uygun bölüme takın. Ayarlar          sayfasını açtıktan sonra “Kamerayı Yeniden 
Başlat”a tıklayıp uygulamayı yeniden başlatın. SD Kartı kontrol etmek için "Hafıza Kartı 
Bilgisi" menüsünü açarak kontrol edin.
(Bu ürün Türkiye’de bulut servisini desteklememektedir.)

DİKKAT: Hafıza kartınızı cihaza takmadan önce formatlamalısınız.

32GB
64GB
128GB

3-4 günlük video kaydı
6-8 günlük video kaydı

12-16 günlük video kaydı

Micro SD
Card



7. Sıkça Sorulan Sorular

1. Cihazı nasıl eklerim?
A. Lütfen kameran ın sıfırlanmış olduğundan emin olun. Bildirim sesini alıncaya kadar 
Reset butonuna basın.
B. Sadece 2.4GHZ Wi-Fi desteklenmektedir, Wi-Fi yönlendiriciniz 5GHZ ise lütfen 
2.4/5GHZ ikili mod olarak ayarlayın.
C. Cihazı Android cep telefonuna eklemeden önce lütfen GPS hizmetini açın. Kurulum 
tamamlandıktan sonra, uygulamayı ilk kez kullanırken GPS hizmetini açmanız 
istenecektir, GPS hizmetini açmayı seçmezseniz, lütfen uygulamanın kurulumunu 
kaldırın ve uygulamayı tekrar kurun
D. Lütfen kameranın başka bir hesaba bağlanmış olmadığından emin olun.

2. Mikro SD kartına video kaydı sırasında neden kesintiler oluyor?
Video dosyasının boyutu sınırlandırılmıştır. Video boyutu kritik bir seviyeye geldiğinde, 
video dosyası oluşturulacak ve bir sonraki video kaydedilmeye başlanacaktır, bu sırada 
çok kısa bir kesinti oluşur.

3. Mikro SD  neden tanınmıyor?
Lütfen Mikro SD kartın kalite gereksinimlerini karşıladığını kontrol edin, Wi-Fi sinyali iyi 
olmadığı zaman da kart tanınmayabilir.

4. Neden telefonuma bildirim almıyorum?
Uygulamanın mesaj gönderme haklarına sahip olduğundan emin olun. Bir başka 
olasılık da uygulama içinde gerçek zamanlı videolar izliyor olmanızdır, bu durumda 
uyarı bildirimlerini alamazsınız çünkü çevrim içi video izlerken bildirim gönderilmesi 
gerekli görülmemiştir. Gelişmiş mesaj gönderme sisteminde, uyarı bildirimleri 
telefonunuza sürekli gönderilmeyecek, ancak tüm mesajlar ve videolar kaydedilecektir.
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5. Kamera bağlantısı neden kopuyor?
Lütfen enerji ve internet bağlantılarını kontrol edin ve kamerayı yeniden başlatın. 
Çözüm bulunamıyorsa, lütfen kamerayı uygulama içinde silin ve tekrar ekleyin.

6. Video görüntüsü üzerinde daire var, video hızı neden yavaş?
Video görüntüsü üzerinde daire olması videonun halen yüklenmekte olduğunu belirtir, 
lütfen ağ bağlantınızı kontrol edin.

7. Videoyu başka kişilere nasıl izletirim?
Uygulama hesabınızı bu kişilerle paylaşın.

8. Aynı anda kaç kişi hesabı kullanabilir?
Teorik olarak herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

9. Kamerayı neden başka bir hesaba ekleyemiyorum?
Bir kamera bir hesapta kullanılabilir, kamerayı başka bir hesaba eklemeniz gerekiyorsa, 
lütfen kamerayı bulunduğu hesaptan silin.

10.Kamerayı başka bir Wi-Fi ağına nasıl bağlarım?
İki yöntem bulunmaktadır:
 A: Kameranın yerini değiştirmeden başka bir Wi-Fi ağına bağlamanız gerektiğinde.   
 Ayarlar >> Modemi Değiştir >> uygulamanın yönlendirmelerini takip edin.
 B: Kamera başka bir yere taşındığında, lütfen kamerayı başlatın ana sayfada "Cihaz  
 bağlantısı koptu" mesajını göreceksiniz, "SORUN GİDER" üzerine tıklayın ve Wi-Fi  
 bağlantısını yeniden yapın.
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5. Kamera bağlantısı neden kopuyor?
Lütfen enerji ve internet bağlantılarını kontrol edin ve kamerayı yeniden başlatın. 
Çözüm bulunamıyorsa, lütfen kamerayı uygulama içinde silin ve tekrar ekleyin.

6. Video görüntüsü üzerinde daire var, video hızı neden yavaş?
Video görüntüsü üzerinde daire olması videonun halen yüklenmekte olduğunu belirtir, 
lütfen ağ bağlantınızı kontrol edin.

7. Videoyu başka kişilere nasıl izletirim?
Uygulama hesabınızı bu kişilerle paylaşın.

8. Aynı anda kaç kişi hesabı kullanabilir?
Teorik olarak herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

9. Kamerayı neden başka bir hesaba ekleyemiyorum?
Bir kamera bir hesapta kullanılabilir, kamerayı başka bir hesaba eklemeniz gerekiyorsa, 
lütfen kamerayı bulunduğu hesaptan silin.

10.Kamerayı başka bir Wi-Fi ağına nasıl bağlarım?
İki yöntem bulunmaktadır:
 A: Kameranın yerini değiştirmeden başka bir Wi-Fi ağına bağlamanız gerektiğinde.   
 Ayarlar >> Modemi Değiştir >> uygulamanın yönlendirmelerini takip edin.
 B: Kamera başka bir yere taşındığında, lütfen kamerayı başlatın ana sayfada "Cihaz  
 bağlantısı koptu" mesajını göreceksiniz, "SORUN GİDER" üzerine tıklayın ve Wi-Fi  
 bağlantısını yeniden yapın.

• Satış Sonrası için Açıklamalar
1. Bir güncelleme bulunması durumunda cihaz gerçek zamanlı olarak güncellenecektir, 
herhangi bir bildirim yapılmayacaktır, referans için lütfen resmi internet sitemizi ziyaret 
edin.
2. Ürünlerimizin temel işlevlerinin tanıtımları kılavuzları içinde bulunmaktadır, 
kullanıcıların bu açıklamaları dikkatle okumaları gereklidir.
3. Video kameranın kullanımı sırasında herhangi bir sorun olursa lütfen yetkili 
serv�s�m�ze başvurun.
4. Bu kılavuzun bütünlüğü ve doğruluğu açısından gerekli her türlü çaba gösterilmiştir, 
ancak bazı verilerde gerçek durumu yansıtmayan küçük farklılıklar olabilir, sorularınız 
olursa lütfen yetkili servisimize başvurun.
5. Kullanım kılavuzuna uygun olmayan kullanım sonucunda oluşan hasarlar ve kayıplar 
kullanıcıların sorumluluğundadır.

Bu açıklamalar tüm tüketici ürünleri için geçerlidir.

Üretici: Shenzhen Anboson Technology Co., Ltd. , 
Building A14, Intelligent Terminal Industrial Park Silicon Valley Power , Guanlan Town Longhua District , 
Shenzhen ,  China,

İthalatçı: Ulusal Elektronik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.
İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat:13 No: 403-404 Yeşilköy / İstanbul
Tel: 0212 465 38 96 Fax: 0212 465 38 97
Mail: info@ulusalelektronik.com
Website: www.ulusalelektronik.com
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CE Declaration of Conformity
We , Shenzhen Anboson Technology Co., Ltd. , Building A14, Intelligent Terminal Industrial Park Silicon 
Valley Power , Guanlan Town Longhua District , Shenzhen ,  China,

Declare under our sole responsibility that the product (s):

Description: IP Camera
Brand name: BRIONVEGA
Model Number: BV6000

To which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other
relevant requirements of 2014/30/EU – Electromagnetic compatibility (EMC), 2014/53/EU – Radio (and 
Telecommunications Terminal) Equipment (RED), 2014/35/EU – Low Voltage (LVD).

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
EN 300 328 V2.2.0 (2017-03)
EN 55032:2015
EN 55024:2010+A1:2015
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A12:2013
EN 62311:2008

Manufacturer name & address:
Shenzhen Anboson Technology Co., Ltd. , 
Building A14, Intelligent Terminal Industrial Park Silicon Valley Power , Guanlan Town Longhua District , 
Shenzhen ,  China,

   CE Marking Date: 19
   Date: 25 December 2019
   Name: 
   Title: 
   Signature:
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AT Uygunluk Beyanı
Biz , Shenzhen Anboson Technology Co., Ltd. , Building A14, Intelligent Terminal Industrial Park Silicon 
Valley Power , Guanlan Town Longhua District , Shenzhen ,  China,

Aşağıdaki ürünlerin sadece bizim sorumluluğumuzda olduğunu beyan ederiz.: 

Tanım: IP Camera
Marka: BRIONVEGA
Model: BV6000

Yukarıda tip ve model numarası bulunan ürünlerin 2014/30/EU – Elektromanyetik Uyumluluk (EMC), 
2014/53/EU – Radyo (ve Telekomünikasyon Terminali) Ekipmanı (RED), 2014/35/EU – Düşük Voltaj 
(LVD). Zorunlu şartları ve diğer ilgili şartlarına haiz olduğunu beyan ve taahhüt ederiz. 

Ürünler aşağıdaki standartlar veya diğer uyumluluk yönergeleri ile uyumludur.

EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
EN 300 328 V2.2.0 (2017-03)
EN 55032:2015
EN 55024:2010+A1:2015
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A12:2013
EN 62311:2008

Üretici Adı & Adresi:
Shenzhen Anboson Technology Co., Ltd. , 
Building A14, Intelligent Terminal Industrial Park Silicon Valley Power , Guanlan Town Longhua District , 
Shenzhen ,  China,

   CE Tarihi: 19
   Tarih: 25 Aralık 2019
   İsim: 
   Unvan: 
   İmza:
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Brion Vega ürünleri satın alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle; parça ve/veya 
işçilikten kaynaklanan ve ürünün çalışmasına engel olan her türlü probleme karşı 
garanti kapsamındadır. Bu garanti ürünün satın alma tarihinde satıcı tarafından 
kaşelenmiş, imzalanmış bir garanti belgesi ve satış fişi/fatura ile ispat edilmesi 
durumunda geçerlidir.Bu garanti Brion Vega veya hukuki temsilcilerini ürünün yanlış 
kullanımından kaynaklanan sorunlar dolayısıyla bir yükümlülük altına sokmaz. 
Ürünün tamiri sadece Brion Vega yetkili servis noktaları tarafından yapılabilir. Yetkili 
servis noktaları dışında ürüne yapılacak müdahaleler ürünün 2 yıllık garanti kapsamı 
dışında kalmasına neden olacaktır.
Arıza Durumunda 
Almış olduğunuz üründe bir problem varsa, Brion Vega Müşteri Hizmetleri ile temasa 
geçiniz; veya info@brion-vega.com adresine e-posta gönderiniz. Brion Vega Müşteri 
Hizmetleri yetkilisi tarafından gerekli yönlendirmeler yapılacaktır. 
Satış Sonrası Servis 
Yasal garanti süresi dışında ürün üzerinde herhangi bir müdahale yapılması 
durumunda yalnızca Brion Vega Yetkili Servislerini kullanmanız önerilir. Yetkili servis 
noktasına ulaşmak için Brion Vega Müşteri Hizmetleri ile temasa geçiniz; veya 
info@brion-vega.com adresine e-posta gönderiniz.
Servis kayıtları merkezi yetkili servisimiz tarafından yapılmaktadır. Merkezimiz 
üzerinden gerekli yönlendirilmelerin gerçekleştiği bir servis sistemimiz mevcuttur. Bu 
nedenle servis desteği alabilmek için öncelikli olarak 0212 465 79 01 nolu telefonu 
aramanız gerekmektedir.
Merkez Yetkili Servis: ULUSAL ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC A.Ş.
Tel: 0212 465 79 01
Adres: Çobançeşme Mh. Mithatpaşa Cd. Gürsoy İş Mrk. No: 17 Yenibosna / İstanbul

Türkiye
Garanti Koşulları

Garanti ve Satış Sonrası Servis



Garanti Şartları
1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)
2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır. 
3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 15502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 
11inci maddesinde yeralan; 
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarolmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. 
4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı değiştirilen parça 
bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla 
yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşıda kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı 
tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. 
5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla 
belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini 
satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, 
üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti 
süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi 
dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde 
giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka 
bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, 
tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7) Malın kullanma kılavuzunda yeralan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı 
dışındadır. 
8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin 
bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine 
başvurabilir.
9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin 
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
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TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme, 
b- Satış bedelinden indirim isteme, 
c- Ücretsiz onarılmasını isteme, 
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile degişlirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. Tüketicinin bu 
haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli 
ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya 
yaptırmakla yükümlüdür. 
Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı 
tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını 
kullanması halinde malın; 
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, 
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından Bir 
raporla belirlenmesi durumlarında: tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya 
imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. 
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve 
ithalatçı müteselsilen sorumludur. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak 
çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki 
Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.     

Bu kılavuzun hazırlanmasında en üst düzeyde özen gösterilmiş ve dikkat edilmiştir. Ancak gözden 
kaçan bilgiler olabilir. Üretici ve ithalatçı firmanın üründe ve görsellerde gerektiğinde değişiklik yapma 
hakkı saklıdır.

GARANTİ BELGESİNDE SATIN ALINAN YERİN KAŞE VE
TARİHİNİN ONAYLATILMASI GEREKMEKTEDİR.
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Brion Vega Garanti Belgesi
Malın Cinsi: Ev İçi Dinleme ve İzleme Cihazları
Markası: Brion Vega
Modeli: BV6000
Garanti Süresi: 2 yıl
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü
Bandrol ve Seri No:
İthalatçı Firmanın:
Unvanı: Ulusal Elektronik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.
Adresi: İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat: 13 No: 403-404 Yeşilköy / İstanbul / Türkiye
Telefonu: 0212 465 38 96
Faks: 0212 465 38 97
e-posta: info@ulusalelektronik.com

Satıcı Firmanın:
Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi: 

Brion Vega Tüketici Danışma Hattı
0212 465 79 01

www.brion-vega.com    info@brion-vega.com

Ulusal Elektronik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
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