WiFi IP minikamera A12
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. Obsah balení
•
•
•
•

Kamera
Stojánek
Napájecí kabel
Originální návod

2. Popis zařízení

1. Tlačítko zapnutí / vypnutí
2. IR přísvit
3. Nabíjecí konektor
4. Tlačítko RESET
5. Čočka kamery

6. Světelné čidlo
7. Slot na microSD kartu
8. Mřížka chlazení
9. Stojánek

3. Rychlý start
a) Vložte do zařízení paměťovou kartu
b) Nabijte zařízení
c) Zapněte kameru
d) Spárujte kameru s mobilní aplikací PixPlus

SHX Trading s.r.o.

2

4. Spárování kamery s mobilní aplikací
a) Do svého mobilního telefonu stáhněte a nainstalujte aplikaci „PixPlus“ z
obchodu Google Play nebo Apple App Store nebo naskenováním QR kódu.

b) Spusťte aplikaci, následně budete vyzváni k vytvoření registrace. (Pokud již
aplikaci používáte, přihlaste se svým účtem). Po přihlášení se dostanete na
hlavní obrazovku aplikace.

c) Připojte mobilní telefon k místní Wi-Fi síti. Pro přidání nového zařízení
stiskněte Tlačítko +. Dále vyberte možnost „Intelligent camera“ a následně
„Scan code to add“ a potvrďte tlačítkem „Next“
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d) Vyberte název místní WiFi sítě, ke které chcete zařízení připojit a vepište
heslo. Budete vyzváni k naskenování QR kódu. Srovnejte QR kód s čočkou
fotoaparátu ve vzdálenosti 10-20 cm). Po zaznění hlasové výzvy potvrďte
tlačítkem „When you hear a beep or a green light“ a zařízení se začne
párovat s aplikací. Proces může trvat 1–2 minuty.

e) Po úspěšném spárování je možné zařízení používat.

5. Popis funkcí aplikace
Živý náhled

A) Nastavení
B) Živý náhled
C) Nastavení zvuku
D) Pořízení fotografie
E) Mikrofon oboustranné
komunikace
F) Pořízení videozáznamu
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G) Režim celé obrazovky
H) Paměť cloudu
I) Záznamy alarmu
J) Album cloudu
K) Další možnosti

1) Vypnout
2) PTZ reset
3) Předvolby
4) Přísvit
5) Sdílet kameru

L) Přehrávání záznamů
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Přehrávání
A) Vyberte „View Playback“ v pravém dolním rohu živého rozhraní pro
zobrazení přehrávaného videa z kamery.

A

B

B) Přepnutím cesty přehrávání si můžete vybrat přehrávání z cloudu/přehrávání z
paměťové karty
Nastavení
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6. 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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