Aplikace CameraLive
Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele
SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3, Praha 4
Tel: 244 472 125
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1. Instalace aplikace
Vložte do PC přiložené CD a spusťte instalaci aplikace „CameraLive“.

1. Pokračujte stisknutím tlačítka „Next“

3. Vyberte cílovou složku pro instalaci a pokračujte
stisknutím tlačítka „Next“

2. Opět pokračujte stisknutím tlačítka „Next“

4. Potvrďte instalaci stisknutím tlačítka „Install“ a
vyčkejte, než se program nainstaluje do PC

2. Připojení k aplikaci
a) K zařízení připojte napájení společně s LAN kabelem vedeným z routeru s
funkčním připojením k internetu, případně vloženou SIM kartou s aktivním
internetem a vypnutým PIN kódem (pokud zařízení tuto možnost umožňuje).
Zařízení následně zapněte.
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b) Na svém počítači otevřete staženou aplikaci „CameraLive“ a zvolte tlačítko
„Add Video“

c) Vyplňte údaje pro připojení kamery a potvrďte tlačítkem „OK“. Kamera se přidá
do aplikace.

•

Je-li počítač připojen ve stejné síti jako zařízení, program je schopen jej
automaticky vyhledat přes funkci „Discover“. Následně je možné kameru
přidat ze seznamu dostupných zařízení.

•

V ostatních případech je potřeba údaje zadat ručně
▪ UID: ID kamery (naleznete na štítku s QR kódem)
▪ User Name: Název uživatele (ve výchozím nastavení: admin)
▪ Password: Heslo (ve výchozím nastavení: admin)
▪ Camera Name: název zařízení (libovolný údaj)
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d) Dvojitým poklepáním vyberte kameru ze seznamu a sledujte živý přenos

3. Představení funkcí aplikace
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Živý přenos

4. Prohlížení záznamů
a) Prohlížení videozáznamů – Vyberte záložku „Video“, zvolte název příslušné
kamery a ze seznamu dvojitým kliknutím přehrajete záznam

b) Prohlížení fotografií – Vyberte záložku „Album“, zvolte název příslušné kamery
a ze seznamu dvojitým kliknutím otevřete náhled fotografie
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5. Nastavení zařízení
a) Aplikace umožňuje základní nastavení sítě kamery pro přístup z webového
rozhraní. Do nastavení se dostanete kliknutím na ikonu „setup“

a

následného vyhledání dostupných kamer v síti tlačítkem „search“
b) Označte příslušnou kameru a tlačítkem „setup“ přejděte do režim úprav
jejího nastavení.

1

2

U přihlašovacího jména a hesla se jedná pouze o autentizaci zařízení
v případě provedení změn. Nelze je v aplikaci měnit (viz. webové rozhraní)
c) Nastavení uložte tlačítkem „Apply“.
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6. Správa přes webové rozhraní
! Kameru je nutné připojit do stejné internetové sítě jako PC !

a) V aplikaci přejděte do záložky „Setup“ a vyhledejte dostupná zařízení v síti
tlačítkem „Search“. (viz. Nastavení zařízení)
b) Následně zvolte
„Browser“

příslušnou

kameru

v seznamu

a

stiskněte

tlačítko

c) Otevře se internetový prohlížeč a vyzve vás k zadání uživatelského jména a
hesla (ve výchozím nastavení: Username: admin, Heslo: admin)
• Pro správnou funkčnost doporučujeme používat webový prohlížeč
Internet Explorer

d) Následně budete vyzváni ke stažení pluginu pro sledování živého přenosu.
Kliknutím na tlačítko „Instalovat“ se plugin automaticky nainstaluje a vy
můžete sledovat online živý přenos.
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7. Změna uživatelského jména a hesla přes webové rozhraní
a) Po přihlášení do webového rozhraní kamery přejděte do záložky „Setting“ a
následně rozklikněte kategorii „Tools“ a dále vyberte položku „User
management“.

b) Tlačítkem „Add“ můžete přidávat nové uživatele. Kliknutím na název již
vytvořeného uživatele se dostanete do režimu úprav, kde můžete měnit hesla
zvolenému uživateli. Úpravy potvrdíte tlačítkem „Save“. Tlačítkem „Delete“
uživatele smažete.

Nové heslo
Nové heslo znovu

d) Následně budete přesměrováni zpět na seznam uživatelů, kde všechny
provedené změny potvrďte tlačítkem „Apply“.
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8. Nastavení živého přenosu kamery přes webové rozhraní
a) Po přihlášení do webového rozhraní kamery přejděte do záložky „Setting“ a
následně rozklikněte kategorii „Camera“ a dále vyberte položku „Stream
Setup“.

•

Zde lze nastavit základní parametry nahrávání (rozlišení (Image size),
počet snímků/s (Frame rate), Audio, kvalita obrazu (JPEG snapshot
quality) atd…).

9. Připojení zařízení na WiFi přes webové rozhraní
a) Po přihlášení do webového rozhraní kamery přejděte do záložky „Setting“ a
následně rozklikněte kategorii „Network“ a dále vyberte položku „Wireless
Setup“.
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b) Zatrhněte možnost „Enabled“ a potvrďte tlačítkem „Apply“.
c) Dále tlačítkem „Search“ vyhledejte dostupné WiFi sítě v dosahu zařízení

d) Vyberte síť, ke které chcete zařízení připojit a potvrďte jej tlačítkem „Apply“.

e) Následně vyberte typ zabezpečení, kódování a 2x vyplňte heslo (WPA key) k
vaší síti a nastavení opět potvrďte tlačítkem „Apply“.

f) V případě, že jste vše provedli správně, se na obrazovce objeví nápis
„Wireless setup accepted successfully!“

•
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Nyní vypněte zařízení (odpojte ho ze sítě), poté odpojte LAN kabel a
zařízení opětovně zapněte. Po chvíli začne pracovat bezdrátově
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10.

Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
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.
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