LM Cam aplikace CZ
Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele
SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3, Praha 4 – 141 00
Tel: 244 472 125
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1. Připojení k aplikaci
a) Do mobilního telefonu stáhněte, přes aplikaci App Store nebo Google play
zdarma aplikaci „LMCam“,
b) Ve svém telefonu otevřete nastavení WI-FI sítě a připojte telefon k WI-FI síti s
názvem „Pxxxxxxx“, zadejte heslo: „88888888“ a vyčkejte, než se vám na
displeji telefonu zobrazí symbol připojené WI-FI,
c) Otevřete staženou aplikaci „LMCam“. Pro vyhledání a připojení kamery vyberte
v hlavním menu „Ovládání zařízení“ a stiskněte ikonu „plus“. Následně
naskenujte QR kód, který naleznete na spodní straně zařízení a stiskněte
„Uložit“ – kamera se připojí k aplikaci,

d) Pro vzdálenou kontrolu a ovládání je zapotřebí dané zařízení připojit k místní WIFI síti. Stiskněte možnost ozubeného kolečka a vyberte nastavení WI-FI. Povolte
WI-FI síť, vyberte název místní WI-FI sítě a heslo a stiskněte „uložit“.
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2. Aplikace
a) „Video soubory“ – zde naleznete zpětné přehrávání video nahrávek a
pořízených fotografii. Pro zpětné zhlédnutí vybrané video nahrávky nebo
fotografie, přesuňte soubor ze složky „Nahrávání“ do složky „Záloha souboru“
(přetáhněte po souboru prstem do leva). Otevřete složku „Záloha souboru“ a
stiskněte na libovolný soubor, ten se automaticky přehraje.
Přetáhnutím po souboru prstem do leva, můžete daný soubor smazat,

Pořízené video soubory a fotografie si můžete prohlédnout také v PC pomocí SD karty.
b) „Nastavení nahrávání“ – zde můžete:
•

sledovat živý přenos,

•

pořizovat fotografie,

•

ovládat zvuk (vypnout / zapnout),

•

vybrat si režim (normální režim – kamera nahrává neustále / režim pohybu –
kamera se zapne, zaznamená-li pohyb. V pohybovém režimu pod tlačítkem
„nastavení“ můžete dále nastavit délku nahrávky, přepis záznamu a úroveň
pohybu).
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c) „Natavení aplikace“

3. Závěrečná ustanovení
Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty.
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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