Full HD IP server s kamerou - 4G, P2P
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. Popis zařízení

1. Slot na SIM kartu
2. Vstup pro připojení kamery
3. Slot na MicroSD kartu
4. Konektor antény
5. Konektor pro připojení externích periferií (PIR…)
6. LAN konektor

7. Tlačítko RESET
8. Napájecí konektor
9. Konektor kamery
10. Čočka kamer
11. Mikrofon

2. Rychlý start
a) Do kovového těla zařízení vložte paměťovou kartu MicroSD.
b) Dále do zařízení vložte kartu SIM s aktivním internetovým připojením a vypnutým
PIN kódem, případně propojte zařízení s vaším routerem dodávaným LAN
kabelem.
• V případě, že přenos bude probíhat skrze SIM kartu, k zařízení namontujte
přiloženou anténu.
c) Propojte kameru se zařízením přes vstup označený „CAM“
d) Pomocí úchytů kameru připevněte na pevnou podložku.
e) Připojte zařízení ke zdroji energie a vyčkejte dokud zařízení zcela nenaběhne.
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3. Připojení ke kameře pomocí mobilní aplikace
a) Vykonejte kroky pro zprovoznění zařízení (viz. Rychlý start)
b) Do svého mobilního telefonu stáhněte a nainstalujte aplikaci „AnyScene“
z obchodu Google Play nebo Apple App Store.
c) Zapněte aplikaci a pokračujte dle návodu k aplikaci AnyScene, který naleznete
na našich stránkách.

4. Připojení ke kameře pomocí PC
a) Vykonejte kroky pro zprovoznění zařízení (viz. Rychlý start)
b) Do svého počítače stáhněte a nainstalujte aplikaci „CameraLive“ z přiloženého
CD.
c) Spusťte aplikaci a pokračujte dle návodu k aplikaci CameraLive, který naleznete
na našich stránkách.

5. Přehrávání záznamů z SD karty přes PC
a) Pokud v zařízení máte SD kartu, můžete na ni nahrávat soubory (viz. Návod o
aplikaci Pro iCam) a následně přenést do PC.
b) Vyjměte SD kartu ze zařízení a pomoci adaptéru ji vložte do PC, či jiného
zařízení, kde chcete soubory prohlížet.
c) Na SD kartě naleznete video soubory
d) S SD kartou můžete pracovat jako s jakýmkoliv jiným USB zařízení. Soubory
můžete přehrávat, kopírovat, či mazat.

6. FAQ – často kladené dotazy
„Do zařízení jsem vložil kompatibilní kartu, ale přesto se na ni záznam nenahrává“
Zkuste kartu zformátovat v PC.

„Zapomněl jsem heslo ke kameře, co mám dělat?“
Zapněte zařízení a vyčkejte cca. 2 minuty. Poté stiskněte na cca 5 vteřin tlačítko reset.

„Nedaří se mi připojit k Wi-Fi síti“
Ověřte sílu signálu a sítě, například na Vašem telefonu.
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Rozlišení

Full HD (1920x1080px)

Pracovní teplota

-5℃ ~ +45℃

Počet FPS

30 FPS

Kapacita / Podpora paměťových
karet

ano, až 128GB

Napájení

12V/1A

Obrazový senzor

1/2.9" SONY CMOS

Detekce pohybu

ano

Váha

410g

Rozměry

96,5 x 73,8 x 24 mm (server) / ⌀28 x 47mm
(kamera)

7. 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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