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Otočná IP kamera  
Secutek SBS-SD37W-20X 

 

Návod k obsluze 

 

 

 

Kontakty na dodavatele: 

SHX Trading s.r.o. 

Hrusická 2616/3 

Praha 4   140 00 

 

Tel.: 244 472 125 
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1. Obsah balení 

• venkovní IP kamera Secutek SBS-SD37W-20X 

• 12V / 2A napájecí adaptér 

• UTP kabel  

• hmoždinky pro upevnění 

• návod k použití 

 

 

2. Popis částí kamery 

 

1 – Objektiv  

2 – Senzor intenzity okolního osvětlení.  

Senzor zajistí, že se v případě špatných 
světelných podmínek spustí infračervené 
přisvětlení, které je umístěné okolo čočky. 

 

3 – Anténa pro Wi-Fi přenos 

4 – Slot na paměťovou kartu chráněný krytkou  

 

5 – Tlačítko pro obnovení továrního nastavení 
(reset). Po stisknutí tohoto tlačítka po dobu 5 s 
se smažou uživatelská nastavení (vč. hesla) a 
dojde k obnovení továrního nastavení. 

6 – Konektor pro připojení napájecího adaptéru 

7 – Konektor pro připojení síťového kabelu. 

8 – Audio kabel (pro připojení mikrofonu) 
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3. Hardwarové zapojení 

Tato část obsahuje stručné pokyny pro připojení kamery. Pokud potřebujete 

podrobnější informace, věnujte pozornost dalším kapitolám a návodu pro ovládání 

kamery. 

1. Vložte do kamery paměťovou kartu (není součástí balení). Kamera 

podporuje Micro SD karty do kapacity až 128 GB. 

Pro vložení karty je prvně nutné odšroubovat krytku na spodní straně těla 

kamery (bod 4), viz kapitola Popis částí kamery 

2. Zašroubujte Wi-Fi anténu (bod 3), která je součástí balení, do konektoru na 

přední straně těla kamery 

3. Pomocí dodaných montážních šroubků a hmoždinek připevněte kameru na 

libovolné místo. Pro tuto kameru je vhodná jak vnitřní, tak venkovní 

montáž. Vzhledem k tomu, že kamera splňuje standard IP66, je chráněna i 

proti intenzivně tryskající vodě.  

Upozornění:  

V případě venkovní montáže dbejte na to, aby konektory na kabelech vedoucích z 

kamery byly chráněny před deštěm. 

4. Pomocí napájecího adaptéru (12V / 2A, součást balení) připojte kameru do 

el. sítě. Konektor pro připojení napájecího adaptéru do kamery je součástí 

svazku kabelů vedoucího z kamery (6). Po připojení by se měla hlava 

kamery několikrát pootočit. 

5. Použijte dodávaný síťový kabel k propojení kamery a vašeho routeru. 

Konektor pro připojení síťového kabelu do kamery je součástí svazku 

kabelů vedoucího z kamery (7). 
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4. Používání kamery 

Nyní můžete začít kameru používat. Pro instrukce jak používat tuto kameru se 

obraťte na samostatné manuály Návod k obsluze pro Windows a Návod k 

obsluze – Aplikace CamHi (pro Android / iOS). 

 

5. FAQ 

• Kamera po připojení napájecího adaptéru nereaguje (hlava se vůbec nepohne): 

- Zkontrolujte, zda používáte správný adaptér s parametry 12V a 2A. 

- Lehce rukou pootočte hlavou kamery, abyste vyloučili, že je hlava 

zablokovaná. 

• Kameru mám zapojenou, ale nemám k ní software: 

- Aplikace CamHi je volně dostupná ke stažení pro mobilní OS Android a 

iOS. Pro Windows je aplikace dostupná na adrese 

http://www.ipcam.xin/. Pro instrukce jak software s kamerou používat, 

jsou určené manuály Návod k obsluze pro Windows a Návod k 

obsluze – Aplikace CamHi. 

• Všechno jsem již prověřil, nic nepomohlo! 

- Pokud trable přetrvávají, obraťte se na nás na našich kontaktech 

 

 

 

 

 

http://www.ipcam.xin/
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6. Parametry 

Pracovní teplota -35°C ~ +60°C 

IR Cut Ano 

Vlnová délka IR přísvitu 840 nm 

Vertikální náklon 90° 

Horizontální náklon 355° 

Minimální osvětlení 0,05 LUX; 0 s IR přísvitem 

Digitální zoom ano 3x 

Optický zoom 20x 

Protokoly TCP/IP, HTTP, ICMP, DHCP, FTP, SMTP a další 

Komunikační rozhraní statická IP; dynamická IP; PPPOE 

IR přisvícení Ano 

Objektiv 4.7 - 94 mm 

Napájení DC 12V / 2 000 mA 

Rozlišení 1920x1080px 

Váha 1600 g 

Rozměry 190 x 166 x 93 mm 

 

 

 

7. Závěrečná ustanovení 

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky. 

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 jiná forma 

šíření musí být se souhlasem této společnosti. 

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí 

výše uvedených údajů. 


