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360EYES operation manual 

 

1.1Download App 

（1）Search and download  360eyes in Apple app store or Google play and install it . 

（2）Scan the QR code that on the gift box to download the APP.  

 

 

 

 

 

Note: The Android system only supports android4.1 and above, the apple system only 

supports ios8.0 and above. 

 

1.2 Account registration and device-addition operations 

1.Account registration--Access to software interface after 

installation, and register as shown below 
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Note: 

（1）Choose the right country, enter the exist and effective phone number / Email. The 

system will automatically send a verification code to you, please find in SMS / email. 

（2）Mobile phone number / e-mail must be exist and effective, and make sure you can receive 

the verify code. 

（3）Clicking the next step after enter the verification code.After set the password means 

register successfully 

2.Device-addition operations--Access to software interface after register 

successfully, and add device as shown below: 
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Note: 

（1）After plug in , about20 seconds , you can hear “ di-di -da” from the device . Then you can add the device. 
If did not hear “ di-di -da” , pls press the reset button in the front of the device about 3 seconds. And you will hear “ di-di 

-di ” from the device, which means reset successfully. 

（2）Input the password according to sound prompt. And click “next”after hearing "Ding 



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


