Aplikace Pro iCam
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1. Stažení aplikace a připojení k Wi-Fi
1. Stáhněte si aplikaci Pro iCam z Obchodu Play (Android), nebo App Store
(iOS). Případně můžete na zařízení otevřít následující adresu, kde můžete
přejít na zmíněné obchody, nebo stáhnout aplikaci ve formátu apk.
 http://112.124.40.254:808/app_dwn/Pro_iCam.html

2. Připojte kamerové zařízení ke zdroji energii. Pokud se tak nestane
automaticky, zapněte zařízení a vyčkejte cca 2 minuty.
3. Na svém mobilním zařízení otevřete nastavení Wi-Fi připojení. Aktualizujte
seznam dostupných Wi-Fi sítí a připojte se k Wi-Fi pojmenované ve tvaru
„YMxxxx-xxxxxxxxxxxx-xxxxxx“

4. Zapněte aplikaci Pro iCam.
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2. Přidání kamery do aplikace
Nyní přidáme kameru. Po zapnutí aplikace klikněte na symbol „+“ v pravém
horním rohu aplikace. Objeví se Vám 2 možnosti „Add new online Device“ a
„Setup Device WIFI connection“. Klikněte na první možnost (Add new online
Device). Nyní se nacházíte v nabídce pro přidání kamery. Kameru můžete
přidat přes LAN vyhledání nebo pomocí oskenování QR kódu.

2.1 Přidání kamery do aplikace pomocí Lan vyhledávání
Klikněte na položku „Search(Lan)“. Nyní byste měli vidět vaše zařízení.
Klikněte na zařízení a potvrďte kliknutím na tlačítko OK
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2.2 Přidání kamery do aplikace pomocí oskenování QR kódu
Klikněte na položku „QR Scan“. Namiřte fotoaparát na QR kód umístěný na
zařízení a vyčkejte, než ho zařízení přečte. Poté potvrďte načtené údaje

kliknutím tlačítka OK.

2.3 Změna hesla
Poté co přidáte kameru a kliknete na ni, můžete být vyzváni ke změně hesla.
Klikněte na Change a poté vyplňte do kolonky „New password“ své nové
heslo. To následně zopakujte v kolonce „Confirm password“ a potvrďte
tlačítkem OK.
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3. Nastavení Wi-Fi připojení
Nyní se ke kameře můžete připojit přes lokální Wi-Fi, kterou kamera vysílá.
Pokud se chcete ke kameře připojovat odkudkoliv, musíte připojit kameru
k domácí Wi-Fi síti.

1. Klikněte na ozubené kolečko nacházející se na pravé straně obrazovky u
Vaší kamery.

2. Objeví se Vám nabídka obsahující 4 položky. Klikněte na poslední z nich
„Advance Config“, pod kterou můžete nalézt různá nastavení kamery.

3. Zde vyberte druhou položku „WIFI Config“.
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4. Nyní je třeba nastavit Vaše Wi-Fi připojení. Najděte v první nabídce Vaši
Wi-Fi síť, ke které znáte heslo. Heslo následně vyplňte do kolonky
pojmenované „Password“. Výběr opět potvrďte kliknutím tlačítka OK.

5. Po kliknutí OK vyčkejte cca 2 minuty. Zařízení se mezitím restartuje a
připojí k Vámi vybrané Wi-Fi síti. Nezapomeňte se na mobilním telefonu též
připojit k internetu, ať už ke stejné, nebo jiné Wi-Fi síti.

4. Popis aplikace
4.1 Popis rozhraní aplikace

1 - Prohlížení pořízených fotek
2 - Prohlížení pořízených videí
3 - Prohlížení fotek pořízených pomocí detekce
4 - Stav kamery
5 - UID kamery
6 - Nastavení kamery
7 - Název kamery
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4.2 Popis rozhraní živého sledování
1 - Jas
2 - Kontrast
3 – Rozlišení (1080p/720p/640p/480p)
4 - Zvuk
5 – Pořízení fotografie
6 – Natočení videa
7 - Otočení obrazovky horizontálně
8 - Otočení obrazovky vertikálně
9 – Noční vidění
10 - Indikátor

5. Přejmenování a odstranění kamery
1. Na úvodní obrazovce klikněte na ozubené kolečko nacházející se po pravé
straně.
2. Na výběr máte ze 4 možností – „Modify Device“, „Delete Device“, „Reconnect“,
„Advance Config“.
3. Kliknutím na „Modify Device“ můžete změnit jméno kamery. To změníte v první
položce Name. Nové jméno potvrdíte kliknutím tlačítka OK.
4. Kliknutím na „Delete Device“ odstraníte kameru z aplikace.
5. Kliknutím „Reconnect“ se odpojíte a znovu připojíte ke kameře.

6. Další nastavení
1. Na úvodní obrazovce klikněte na ozubené kolečko nacházející se po pravé
straně.
2. Vyberte poslední možnost – „Advance Config“
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6.1 Nastavení upozornění
Nastavení upozornění slouží k možnosti přijímat upozornění ve chvíli, kdy
zařízení zaznamená pohyb.
1. Vyberte první položku – Alarm Config¨
2. U první možnosti – „Motion detection sensitivity“ můžete vybrat citlivost

detekce na stupnici 1-7 (1 nejvyšší, 7 nejnižší). Vybráním možnosti disabled
detekci vypnete.
3. Pomocí možnosti „Alarm Schedule“ můžete zvolit časový úsek, kdy je

detekce aktivní a kdy ne (např. můžete nastavit 7:00 – 23:00, aby Vás nebudil
v noci).
4. Pomocí možnosti „Alarm interval“ nastavíte interval mezi jednotlivými

upozorněními.
5. Po vypnutí možnosti „Receive Alarm Message“ nebudete dostávat

upozornění v případě detekovaného pohybu, pouze se vytvoří fotka, kterou
naleznete po kliknutí na „Alarm“ na úvodní obrazovce
6. Vše potvrdíte stisknutím OK

6.2 Nastavení SD karty
1. Pokud máte v zařízení vloženou SD kartu, můžete nastavit ukládání a

nahrávání na ni pomocí třetí položky v menu – „SDCard Record Config¨
2. V prvním nastavení – „Record“ – můžete zvolit kdy se má nahrávání spustit –

Nikdy (Record Off), Při detekci pohybu (Record When Alarms), Vždy
(Record All Day), nebo v určeném časovém úseku (Timing record)
3. Pomocí nastavení „Resolution“ zvolíte rozlišení, ve kterém bude kamera

nahrávat. Dále zbývá nastavit délku jednotlivých záznamů (File length),
povolit, či zakázat nahrávání zvuku (Record sound) a povolit, či zakázat
nahrávání ve smyčce (Loop recording). Poté klikněte OK.
6.3 Nastavení času
1. Kliknutím na položku Time Setting můžete nastavit aktuální čas.
2. Pokud máte správně nastavený čas v mobilním zařízení, vyberte v položce
„Time Zone“ Vaši časovou zónu (GMT +01:00) Czech Republic a stiskněte
dolní tlačítko s nápisem „Device Time Sync With App“
3. Nahoře se Vám zobrazí aktuální čas, který potvrdíte stisknutím tlačítka OK.
6.4 Restartování zařízení
1. Pokud se zařízení chová zvláštně, můžete ho přes aplikaci restartovat.
2. Klikněte na poslední položku – „Device reboot“, čímž zařízení restartujete.
3. Vyčkejte několik minut, než se zařízení zcela načte.
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7. FAQ – často kladené dotazy:
„Aplikaci se mi nedaří stáhnout“
Zkontrolujte, zda je Váš telefon připojen k internetu – přes WiFi či mobilní data.
„Aplikace nereaguje“
Zkuste aplikaci vypnout a zapnout, případně restartovat telefon.

8. Závěrečná ustanovení
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou
odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.
Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné
používání musí být se souhlasem této společnosti.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete
informovat na našem e-mailu: info@spyobchod.cz
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