WiFi IP minikamera W20
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. Nabíjecí konektor
2. Přepínač PIR režimu
3. Čočka kamery
4. Světelné čidlo
5. PIR senzor

6. Slot na microSD kartu
7. Tlačítko RESET
8. Tlačítko zapnutí / vypnutí
9. Led dioda

3. Rychlý start
a) Vložte do zařízení paměťovou kartu
b) Nabijte zařízení
c) Zapněte kameru
d) Spárujte kameru s mobilní aplikací MiKa
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4. Spárování kamery s mobilní aplikací
a) Do svého mobilního telefonu stáhněte a nainstalujte aplikaci „MiKa“ z
obchodu Google Play nebo Apple App Store nebo naskenováním QR kódu.

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

Přihlášení
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c) Pro přidání nového zařízení stiskněte Tlačítko +. Následně vyberte položku
„Add Device“. Zkontrolujte, zda na kameře bliká modrá dioda a potvrďte
tlačítkem „Continue“. Pokud modrá dioda nebliká, resetujte zařízení
podržením tlačítka RESET. Dále klikněte na tlačítko „Continue“ pro
spárování zařízení s místní WiFi sítí.

d) Vyberte místní WiFi síť (podporovány jsou pouze sítě 2,4GHz), ke které
chcete zařízení připojit, vyplňte příslušné heslo a stiskněte tlačítko
„Continue“. Ze seznamu dostupných zařízení vyberte vaše zařízení (název
zařízení má tvar Care-AP-XXXXX) a potvrďte tlačítkem „Continue“. Spustí se
párování zařízení s aplikací.
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e) Zvolte název zařízení a potvrďte tlačítkem „Done“. Zařízení je úspěšně
spárováno s aplikací.

5. Popis funkční zařízení
Živý náhled
Pro vstup do živého náhledu stiskněte položku kamery v seznamu aktivních
zařízení
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Přehrávání záznamů
Pro přehrávání záznamů stiskněte tlačítko „…“ u položky kamery a následně
vyberte možnost „Playback“

Nastavení
Pro přehrávání záznamů stiskněte tlačítko „…“ u položky kamery a následně
vyberte možnost „Settings“

6. PIR režim
a) PIR režim zapnete podržením tlačítka PIR (1-2s) na zařízení. Bude svítit
žlutá dioda. V případě pohybu začne zařízení nahrávat.

7. RESET zařízení
a) V případě, že se zařízení chová nestandardně, proveďte reset zařízení
dlouhým stiskem tlačítka reset na zařízení.
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8. 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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