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AQILA
QUBECAM

Aqila Qubecam adalah kamera indoor 
dari Aqila yang dapat memantau semua 
aktivitas di dalam rumah, siang dan malam, 
langsung melalui Aplikasi Aqila Smart. 

Anda dapat melihat video secara langsung 
dengan kualitas HD 1080p untuk gambar 
yang jernih serta dapat melihat kembali 
rekaman video tersebut apabila dibutuhkan. 
Aqila Qubecam juga dilengkapi dengan 
sensor gerak dan pelacak gerakan untuk 
meningkatkan kewaspadaan Anda ketika 
ada kejadian yang mencurigakan.

Dengan Aqila Qubecam, Anda seperti 
memiliki mata yang dapat terus mengawasi 
situasi di dalam rumah.
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Daftar
Produk

1 Braket/dudukan 
kamera

1 Aqila Qubecam

1 Aksesoris fischer 
dan sekrup

1 Adaptor

1 Buku panduan



Fitur

•	 Desain yang unik dan modern
•	 Lensa wide angle 90°
•	 Dapat digerakkan horizontal dan 

vertikal
•	 Konektivitas Wi-Fi
•	 1080 HD streaming
•	 Deteksi Gerakan
•	 Lensa kamera dapat mengikuti 

pergerakan orang
•	 IR night vision
•	 Komunikasi audio dua arah 
•	 Dengan mudah terhubung ke 

Aplikasi Aqila Smart
•	 Mendukung TF memory card 

hingga 128GB
•	 Opsi cloud storage
•	 Bisa digunakan sebagai 

perangkat tersendiri tanpa Aqila 
Securehub™
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Tampilan

•	 Lampu indikator
•	 Lensa kamera
•	 Microphone
•	 Port adaptor
•	 Tombol reset
•	 Slot memory card

Lampu indikator

Lensa kamera

Microphone

Port adaptor
Tombol reset

Slot memory card



Nama Deskripsi

Lampu 
indikator

•	 Lampu merah menyala: 
Kamera menyala dan 
terhubung dengan Listrik

•	 Lampu merah berkedip: 
Kamera siap untuk 
dihubungkan dengan 
aplikasi

•	 Lampu hijau berkedip: 
Kamera tidak terhubung 
dengan akses internet

•	 Lampu hijau menyala: 
Kamera dalam keadaan 
aktif dan terhubung 
dengan internet. Anda 
dapat melihat video melalui 
aplikasi Aqila Smart

Tombol reset

Tekan tombol reset selama 
5-7 detik untuk melakukan 
pengaturan ulang atau 
pengembalian kamera pada 
pengaturan awal

Slot memory 
card

Kamera mendukung media 
penyimpanan memory card 
TF
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PANDUAN 
PENGGUNAAN 
CEPAT

Lakukan registrasi 
untuk membuat 
akun Aqila 

UNDUH APLIKASI 
AQILA SMART

Jalankan aplikasi Aqila Smart pada 
ponsel anda, lalu lakukan registrasi 
sesuai dengan panduan pada 
aplikasi. Anda dapat melakukan 
login apabila sebelumnya telah 
memiliki akun Aqila.



LAKUKAN 
PENGATURAN 
ULANG (RESET)

Tekan tombol reset yang berada 
pada bagian belakang kamera 
selama 5-7 detik, lalu lepaskan ketika 
Anda mendengar suara “bip” yang 
menunjukkan pengaturan ulang 
berhasil. 

Tunggu proses reboot dan 
konfigurasi internet. Anda akan 
mendengar suara konfirmasi dari 
kamera dan Indikator LED akan 
berkedip cepat (2 kali setiap detik) 
setelah kamera kembali kepada 
pengaturan awal.



PANDUAN PENGGUNA

Status 
Indikator
LED

Berkedip cepat
(2 kali setiap detik)

Status kamera siap 
untuk disambungkan 
dan menunggu 
konfigurasi internet.

Berkedip lambat
(1 kali setiap detik)

Status kamera sedang 
dalam transmisi video 
streaming.

Indikator LED mati Status kamera sudah 
terhubung ke WiFi.

Menyala selama 5 
detik

Status kamera 
sedang dalam mode 
persiapan.



KONEKSI AQILA QUBECAM KE 
APLIKASI AQILA SMART DENGAN 
SMART MODE

1. Tekan tombol/ikon + 
yang terdapat pada 
bagian kanan atas 
Aplikasi

2. Pastikan Anda pada 
dalam mode Add 
Manually (Tambah 
Sendiri)

3. Lalu pilih Qubecam

4. Nyalakan kamera 
dan pastikan 
indikator LED 
berkedip cepat (2 
kali setiap detik)

5. Tekan tombol Start 
Connecting (Mulai 
Hubungkan)
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6. Masukan nama jaringan Wi-Fi 
dan Password Wifi lalu tekan 
tombol Confirm

7. Tunggu sampai terhubung, 
pastikan jarak antara Ponsel, 
router Wi-Fi dan kamera 
berdekatan

8. Selanjutnya akan muncul QR 
Code 

9. Koneksikan (Pairing) QR Code 
and Lensa Kamera dengan 
jarak 15-20 cm

10. Apabila koneksi berhasil, akan 
terdengar suara konfirmasi 
dari kamera

11. Selamat, Aqila Qubecam Anda 
telah berhasil terhubung, 
Anda dapat mengganti nama 
kamera Anda.



KONEKSI AQILA QUBECAM KE 
APLIKASI AQILA SMART DENGAN 
AP MODE (ACCESS POINT)

1. Apabila koneksi melalui Smart Mode 
tidak berhasil, maka akan muncul 
pilihan untuk mengulang atau 
menggunakan metode koneksi lain 
“Switch Pairing Mode”

2. Matikan kamera kemudian hidupkan 
kembali

3. Tekan tombol reset selama 5-7 
detik sampai indicator LED berkedip 
dengan LAMBAT (1 kali setiap detik)

4. Tekan tombol “Confirm Indicator 
Slowly Blinking”

5. Masukan nama jaringan Wi-Fi dan 
Password Wifi Anda lalu tekan 
tombol Confirm
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6. Lalu masuk ke menu pengaturan 
Wi-Fi pada Ponsel anda dan 
sambungkan    Wi-Fi ke pilihan 
“Smartlife-xxxx”

7. Tunggu beberapa saat untuk 
terhubung, pastikan jarak antara 
Ponsel, router Wi-Fi dan kamera 
berdekatan

8. Apabila koneksi berhasil, akan 
terdengar suara konfirmasi dari 
kamera

9. Selamat, Aqila Qubecam Anda telah 
berhasil terhubung, Anda dapat 
mengganti nama kamera Anda.



PENGENALAN
FUNGSI DASAR

Tombol 
Foto Layar

Untuk menyimpan cuplikan 
pada tampilan video dalam 
bentuk foto dan akan disimpan 
pada album foto aplikasi

Tombol 
Bicara

Untuk berkomunikasi audio 
2 arah dengan orang pada 
ruangan disekitar kamera

Tombol 
Rekam

Untuk merekam video sambil 
melihat video melalui aplikasi 
dan akan disimpan pada album 
foto aplikasi.

Putar Ulang

Untuk memutar ulang rekaman 
video yang tersimpan pada 
memory card. Anda dapat 
memilih video yang ingin diputar 
ulang berdasarkan tanggal dan 
waktu. 
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Catatan:
•	 Fitur Putar Ulang 

hanya bisa 
digunakan jika Anda 
menggunakan memory 
card pada kamera 
Anda

•	 Saat ini, kamera hanya 
mendukung memory 
card TF dengan format 
sistem FAT32. Format 
selain FAT32 akan 
tidak teridentifikasi

Kembali Kamera Ruang Bermain

Signal : 100 %

SD

2020 - 03 - 01    13:00:00:00

Foto Layar

Putar Ulang

Bicara Rekam

Penyimpanan 
Cloud

Alarm

  

Tombol 
Penyimpanan 

Cloud

Memutar ulang rekaman kamera 
yang tersimpan pada media 
penyimpanan Cloud.  Fitur ini 
sangat berguna apabila kamera 
atau memory card anda hilang/
rusak.

Catatan:
Anda harus berlangganan 
layanan VAS Cloud Aqila untuk 
dapat menggunakan fitur ini

Tombol 
Direction

Untuk menggerakan lensa 
kamera ke arah dan posisi yang 
Anda inginkan



  

Tombol Alarm

Untuk mengaktifkan atau 
menonaktifkan sensor gerak serta 
mengatur tingkat sensitifitas. 
Apabila diaktifkan, kamera akan 
mengambil foto setiap ada 
gerakan yang terdeteksi dan 
mengirimkan notifikasi secara 
langsung ke Ponsel Anda

Tombol
Foto Album

Untuk melihat kembali video dan 
gambar dari rekaman video atau 
screenshot yang Anda lakukan

SD/HD
Untuk memilih kualitas gambar 
yang diinginkan Standard 
Definition atau High Definition

Untuk mendengarkan atau 
mematikan suara dari area 
sekeliling kamera.

Menu pengaturan kamera

Catatan:
Silahkan geser kebawah apabila terdapat menu yang tidak 
ada pada tampilan normal
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PENGATURAN
KAMERA

Gambar Pensil

Klik icon yang terdapat pada sebelah 
kanan atas untuk masuk ke halaman 
pengaturan.

Gambar Kamera
Pilih Gambar Kamera dan Nama 
kamera untuk merubah Gambar Ikon, 
Nama dan Lokasi Kamera 

Device 
Information 
(Informasi 
Perangkat)

Berisikan informasi teknis Kamera

Tap-to-Run  
& Automation

Untuk melihat apabila kamera 
digunakan dalam fitur Tap-to-Run 
(Skenario) dan Otomatisasi yang 
Anda buat pada Aplikasi Aqila Smart.
Tap-to-Run dan Automation adalah 
fitur pada aplikasi Aqila Smart 
yang dapat menjalankan perintah 
pengoperasian perangkat secara 
otomatis berdasarkan kondisi 
yang terpenuhi dan telah diatur 
sebelumnya. Misalnya, alarm pada 
Aqila Securehub™ akan otomatis 
berbunyi apabila kamera mendeteksi 
Gerakan



Basic 
Function 
Setting 
Pengaturan 
Fungsi Dasar 
Kamera 

Flip Screen: Mengubah arah tampilan 
video pada layar  
Time Watermark: Tampilan tanggal 
dan waktu pada tayangan kamera 
Talk Mode: Mode komunikasi pada 
kamera. One-way communication 
jika Anda ingin komunikasi dilakukan 
secara bergantian atau Two-way 
communication jika komunikasi 
dilakukan secara bersamaan.

Motion 
Detection 
Deteksi Gerak

Motion Detection Alarm: Untuk 
mengaktifkan atau menonaktifkan fitur 
deteksi Gerakan.
Motion Tracking: Untuk mengaktifkan 
fitur motion tracking atau mengikuti 
pergerakan orang.
Schedule (Jadwal): Untuk membuat 
jadwal pengaturan kamera sesuai yang 
Anda inginkan. 

Purchase VAS 
Pembelian 
layanan lain-
lain

Layanan tambahan dari AQILA untuk 
menyimpan rekaman video pada 
media penyimpanan cloud/ Aqila  VAS/
layanan AQILA lainnya.
Anda dapat berlangganan layanan ini 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku 



PANDUAN PENGGUNA

FAQ & 
Feedback 
Tanya Jawab & 
Pesan

Berisi informasi dan tanya jawab 
seputar kamera

Offline 
Notification 
Notifikasi 
Instan Apabila 
Kamera Offline

Jika pilihan diaktifkan, maka Anda 
akan menerima notifikasi instan jika 
status kamera tidak aktif 

Jika dinonaktifkan, maka Anda 
hanya akan menerima notifikasi jika 
kamera tidak aktif setelah 30 Menit 
dan notifikasi selanjutnya pada 8 jam 
kemudian.

Share Device 
Berbagi 
Perangkat

Anda dapat memberikan akses 
terhadap perangkat ini ke pemilik 
akun aplikasi AQILA Lainnya. Anda 
juga dapat menghapus akun bersama 
serta mengatur akun bersama tersebut 
sebagai pengelola.
Tekan tombol “Add Sharing” 
Masukan Nomor telepon atau alamat 
email pengguna Aqila lain yang akan 
berbagi perangkat dengan Anda.
Klik “Done” (selesai)

Remove 
Device 
Menghapus 
Perangkat

Untuk menghapus kamera dari akun 
Aqila Anda.
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