Přenosná WiFi kamera Secutek SAH-IP039-A
Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele
SHX Trading s.r.o.
Hrusická 3, Praha 4–141 00
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1. Obsah balení
•
•
•
•
•
•

Kamera
USB kabel
Adaptér na SD kartu
Držák na stěnu
Uživatelský manuál
Resetovací špendlík

2. Popis produktu

1. Noční přísvit
2. Kamera
3. Slot na microSD kartu
4. microUSB konektor

5. Přepínač zapnutí/vypnutí
6. LED dioda – Wi-Fi
7. LED dioda – nabíjení
8. Tlačítko RESET

3. Začátek

➢

Nabijte zařízení připojením k PC či napájecímu USB adaptéru 5V. Během
nabíjení svítí červená signalizační dioda.

Pozn. Zařízení může běžet i při stálém zapojení do sítě

➢
➢
➢

Vložte naformátovanou micro SD kartu do zařízení
Zapněte zařízení posunutím páčky ON/OFF.
Spárujte zařízení s aplikací „TinyCam Pro“.
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4. Připojení k aplikaci
a) Stáhněte a nainstalujte aplikaci „CamSC“: Aplikaci můžete stáhnout pomocí
přiloženého QR kódu nebo vyhledat a nainstalovat aplikaci „TinyCam Pro“ v
aplikaci Apple APP store a Google play

b) Nabijte zařízení přiloženým micro USB kabelem. Zařízení může běžet také přímo
ze sítě přes USB adaptér (5V).
c) Zařízení zapněte páčkou ON/OFF
d) Na svém mobilním telefonu přejděte do nastavení Wi-Fi a připojte se k Wi-Fi
zařízení ve tvaru CAM_XXXXXX.
e) Na svém telefonu otevřete staženou aplikaci „CamSC“.
f) Pro přidání kamery klikněte na ikonku + (Add). Poté zvolte „Add in LAN“.

g) Zařízení uveďte do párovacího módu dlouhým podržením tlačítka reset. Nyní
vyčkejte až aplikace rozpozná zařízení v dosahu. Následně vyberte zařízení,
které chcete přidat a potvrďte tlačítkem ‚OK‘.
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h) Tím je zařízení spárováno s aplikací

1. Živý náhled
2. Přehled upozornění
3. Záznamy uložené na SD kartě
4. Záznamy uložené v aplikaci
5. Nastavení

Zařízení odstraníte přejetím po obrazovce konkrétního zařízení směrem doleva a
potvrzením tlačítkem ‚DELETE‘
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5. Živý náhled
Pro online přenos klikněte na obrazovku ze seznamu kamer.

1. Nastavení jasu
2. Nastavení kontrastu
3. Zapnout / vypnout přísvit
4. Horizontální otočení
5. Vertikální otočení
6. Nastavení
7. Pořídit snímek
8. Pořídit videozáznam
9. Zapnutí / vypnutí hlasitosti
10. Nastavení kvality obrazu
11. Celá obrazovka
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6. Nastavení
Pro nastavení klikněte na ikonu nastavení.

7. 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.
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