IP kamera v síťovém
adaptéru EXCLUSIVE,
FULL HD
Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele:
SHX Trading s.r.o.
Týmlova 8, Praha 4, 140 00
Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz
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1. Zobrazení přístroje
1.1 Celkový pohled

1.2 Popis zařízení
1. Objektiv kamery
2. Mikrofon
3. Modrá dioda (napájení)
4. Červená dioda (nahrávání)
5. Oranžová dioda (Wi-Fi)
6. Zelená dioda (IP)
7. Tlačítko pro reset zařízení
8. Kontinuální nahrávání/režim detekce pohybu (C/M)
9. Slot na paměťovou kartu
10. USB port
11. Zapnutí/vypnutí Wi-Fi (On/Off)

2. Rychlý start
• Odejměte přední kryt (zatlačením směrem dolů)
• Do zařízení vložte paměťovou kartu a nacvakněte příslušnou redukci (EU).
• Vyberte si mezi kontinuálním nahráváním a detekcí pohybu.
• Zapněte/vypněte Wi-Fi.
• Zacvakněte kryt zpět. Zařízení připojte do zásuvky.
• Zařízení začne ihned po zapojení do zásuvky fungovat a nahrávat.
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3. Podrobný návod
3.1 Popis diod
• Modrá dioda (napájení) - značí zapnuté zařízení
• Červená dioda (nahrávání) - značí, že zařízení aktuálně nahrává video
• Oranžová dioda (Wi-Fi) - pokud bliká, čeká na spárování s telefonem a následné
ovládání přes telefon/propojení s Wi-Fi (viz návod na mobilní aplikaci). Stále
rozsvícená značí v pořádku spárované zařízení s telefonem.
• Zelená dioda (IP) - Po nastavení Wi-Fi v zařízení přestane svítit oranžová dioda a
rozsvítí se zelená – ta značí, že je zařízení připojeno na Wi-Fi a je možné k němu
vzdáleně přistupovat.
3.2 Volba adaptéru
Balení obsahuje redukci pro USA, Austrálii, Anglii i klasický EU. Stačí jej nacvaknout do
adaptéru – viz obrázek.

Podrobné nastavení a informace o stahování záznamů viz návod na mobilní aplikaci.

4. Specifikace
FULL HD rozlišení

Možnost použít až 32 GB paměťovou kartu

Úhel záběru 78 stupňů

Zobrazování data a času na záznamech

Vzdálený přístup přes mobilní aplikaci

Napájení: AC 100-240V

Napájení ze sítě - neomezená doba fungování

Rozměry: 63x52x40 mm

8 GB karta v balení

Váha: 97g
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6. FAQ – často kladené dotazy:
„Na kartu se nenahrává žádný záznam“
Zkontrolujte, zda má Vaše karta kapacitu mezi 2 – 32 GB, jinou výrobek nepodporuje.
„Mám kompatibilní kartu, ale přesto se žádný záznam nenahrává“
Zkuste kartu zformátovat v PC.
„Nedaří se mi připojit k online přenosu“
Prověřte připojení v místě, kde se kamera nachází, případně připojení u Vašeho
telefonu/tabletu.
„Kabel u adaptéru nenabíjí“
V tomto případě se jedná o atrapu kabelu, pokud chcete zachovat funkci nabíjení,
zvolte tento výrobek.
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7. Závěrečná ustanovení
Budeme rádi, pokud věnujete pozornost i našim dalším produktům z kategorie Minikamery se
záznamem.
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.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na
našem emailu info@spyobchod.cz
Tento návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiné
rozmnožování podléhá schválení touto společností.
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