Bezdrátová bezpečnostní kamera
Secutek SRT-BC07T
Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele
SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3, Praha 4
Tel: 244 472 125
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Podrobný manuál
1. Obsah balení
•
•
•
•
•

Kamera
Magnetický držák
Závitový držák
USB kabel
Šroubky

2. Popis zařízení

1. Led dioda
2. Mikrofon
3. Světelný senzor
4. Čočka kamery
5. PIR senzor
6. Přísvit
7. Magnetický držák

8. Závit pro montáž držáku
9. Reproduktor
10. Slot na microSD kartu
11. Tlačítko Reset
12. MicroUSB konektor
13. Přepínač ON/OFF
14. Slot na microSD kartu

3. Rychlý start
1) Vložte do zařízení paměťovou kartu. Zařízení automaticky pořídí záznam vždy při
detekci pohybu
2) Upevněte zařízení pomocí přiložených držáků.
3) Nabijte nebo připojte zařízení pomocí přiloženého kabelu do sítě a posuňte přepínač
do polohy ON.
4) Do svého mobilního telefonu stáhněte a nainstalujte aplikaci „SmartLife“ z obchodu
Google Play nebo Apple App Store a přidejte kameru do aplikace.
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4. Připojení kamery pomocí mobilní aplikace
a) Nabijte nebo připojte kameru do zdroje napájení pomocí microUSB kabelu a
posuňte přepínač do polohy „ON“ Zařízení se zapne.
b) Do svého mobilního telefonu stáhněte a nainstalujte aplikaci „SmartLife“
z obchodu Google Play nebo Apple App Store.

c) Spusťte aplikaci a budete vyzváni k vytvoření registrace. (Pokud již aplikaci
používáte, přihlaste se svým účtem). Po přihlášení se dostanete na hlavní
obrazovku aplikace.
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d) Pro přidání kamery stiskněte tlačítko „⊕“ v pravém horním rohu. Vyberte
kategorii „Security&Sensors“, a následně položku „Kamera“.

e) Resetujte kameru do továrního nastavení podržením tlačítka „RESET“ a
potvrďte. Dále potvrďte, že zařízení bliká a budete vyzváni k zadání vaší místní
WiFi sítě a jejího hesla (podporováno je 2,4Ghz pásmo). Po zadání akci potvrďte
tlačítkem „OK“.
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f) Bude vygenerován QR kód, který nasměrujte směrem k čočce kamery a
vyčkejte, dokud neuslyšíte pípnutí. Po pípnutí akci potvrďte a vyčkejte, než se
zařízení spáruje s aplikací.

g) Následně akci dokončete stisknutím tlačítka „Dokončit“. Zařízení bude úspěšně
přidáno.
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5. Představení funkcí

1. Nastavení
2. Režim celé obrazovky
3. Kvalita obrazu
4. Vypnout/Zapnout zvuk
5. Ukazatel baterie kamery
6. Komunikace s protistranou
7. Pořídit videozáznam
8. Pořídit snímek
9. Záznamy uložené na SD kartě
10. Záznamy pořízené přes mobilní aplikaci
11. Náhled živého přenosu
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6. Nastavení
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7. FAQ – často kladené dotazy
„Na kartu se nenahrává žádný záznam“
Zkontrolujte, zda má Vaše karta kapacitu mezi 8 – 64 GB, jinou výrobek nepodporuje.

„Nedaří se mi připojit k Wi-Fi síti“
Ověřte sílu signálu a sítě, například na Vašem telefonu. Zkontrolujte, zda je vaše síť
v pásmu 2.4GHz.

8. Parametry
Rozlišení

Full HD (1920x1080px)

Pracovní teplota

-20℃ ~ +50℃

Počet FPS

25 FPS

Kapacita / Podpora paměťových karet

ano, až 64GB

Napájení

5V/1A-2A

Úhel pohledu

130˚

Detekce pohybu

ano

Rozměry

95 x 53 x 80 mm
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9. 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.

SHX Trading s.r.o.

9

