
Vážení používatelia,
ďakujeme vám za zakúpenie našej video kamery SmartCam 360°. 
Pred inštaláciou si pozorne prečítajte nasledujúce podmienky.

1. Záručná doba je jeden rok od dátumu zakúpenia. Počas
    záručnej doby bude naša spoločnosť v prípade bežných ťažkosti
    so zariadenim udržiavať  bez poplatku.
2. Nasledujúce príklady sú mimo rozsahu záruky:
  • Možné poškodenie v dôsledku použitia v nevhodnom prostredí
  • Možné chyby vyplývajúce z nesprávnej inštalácie, neoprávnenej
    údržby, nehody alebo iných vonkajších faktorov
  • Akékoľvek chyby vyplývajúce z používania zariadenia, softvéru
    alebo komponentov tretej strany
  • Produkt je starší ako záručná doba
  • Čiarové kódy produktov nie je možné identifikovať alebo sú
    nesprávne
  • Narušenie alebo poškodenie nie je vyplývajúce z návrhu,
    technológie a výroby

ZAHRNUTÉ
Po otvorení obalu, skontrolujte, či je kamera (ďalej: zariadenie) 
neporušená. Uistite sa, že príslušenstvo je neporušené: 1x kamera, 
1x základňa, 1x napájací kábel, 1x adaptér, 1x návod, 2x skrutka.

PREDNÁ ČASŤ KAMERY
Kontrolné svetlo
• Červené svetlo svieti: kamera je napájaná
• Červené svetlo bliká: čaká na to, aby používateľ pridal zariadenie
• Zelená svieti: nie je pripojenie k internetu
• Zelená kontrolka bliká: kamera je pripojená  k internetu a
  používateľ môže sledovať video.

Tlačidlo Reset 
Stlačte tlačidlo RESET na 1-2s, zariadenie obnoví továrenské 
nastavenia a reštartuje (pozri obrázok). Podporuje micro SD slot, 
micro SD karty až do 128G. Ak vkladáte kartu microSD, najskôr ju 
inicializujte.

ZADNÁ STRANA KAMERY
Anténa, pripojenie k internetu, napájanie. Napájanie DC 5V.
Internet Automatické nastavenie 10 m / 100 m.

SPRIEVODCA PRE POUŽITIE
• Kameru pripojte do elektrickej siete pomocou priloženého kábla
• Musí rozsvietiť červené svetlo
• Počkajte cca. 30 sekúnd, kamera sa  začne otáčať
• Potom počkajte cca. 20 sekúnd, kým nebudete počuť dve pípnutia
• Teraz kameru resetovať, keď ste pripojený na internet (vo vnutri je
  dierka a v nej malé tlačidlo, ktoré stlačíte s priloženou sponkou)
• Ak je reset úspešný, budete počuť znova 2 pípnutia
• Potom začne blikať červené svetlo, kameru možno teraz pripojiť
  k aplikácii
• Najprv sa zaregistrujte / prihláste do aplikácie
• Potom sa pridá kamera kliknutím na + v pravom hornom rohu
• Zvoľte spôsob pripojenia kamery (odporúčame pripojenie WiFi)
• Ak ste nevyresetovali kameru (popísaný vyššie), resetujte ju teraz
• Keď bliká červená kontrolka, stlačte tlačidlo “Ďalej”
• Názov pripojenia WIFI sa zobrazí automaticky, zadajte iba heslo
  a kliknite na tlačidlo “Ďale”
• Vyberte si miesto,  alebo  bude vybrané automaticky, kliknite na
  tlačidlo “Ďalej”
• Teraz sa kamera pripája k telefónu. Počujete zvuk z telefónu
• Keď je kamera pripojená, vyberte meno a stlačte tlačidlo “OK”
• Potom kliknite na tlačidlo “Vyskúšať”
• Teraz kamera vytvorí 360 ° panoramatický záber, ktorý vám
  pomôže pri premiestňovaní kamery
• Kamera je pripravená na použitie

DÔLEŽITÉ:
Ak kameru nevyresetirate správne, nebudete sa k telefónu môcť 
pripojiť. Pri prvom pripojení musí byť telefón pripojený k rovnakému 
WIFI ako kamera. Pri akomkoľvek následnom používaní aplikácie 
telefón nemusí byť pripojený k rovnakému WIFI (môžete tiež použiť 
dátové pripojenie - napríklad na cestách). V prípade, že ste zadali 
pri pripájaní nesprávne heslo, nebude sa môcť kamera pripojiť. 
Pred pripojením kamere k telefónu skontrolujte pripojenie WIFI, 
pretože kamera
nepodporuje 5G.

INŠTALÁCIA ZARIADENIA
Vstavaná stena musí mať určitú hrúbku a minimálne
trojnásobok hmotnosti zariadenia.
• Nainštalujte základňu 
• Vyberte si čistú, rovnú stenu.
• Zvýraznite miesto a upevnite základňu pomocou dodanej skrutky.
• Inštalácia kamery umiestnite  telo kamery na pevnú základňu a
  otáčať v smere hodinových ručičiek o 90°.
• Pripojovacie káble
• Pripojte napájanie.
• Po dokončení zapnutia zariadenia bude prístup k bezdrôtovej
  sieti automaticky.

PREZENTÁCIA FUNKCIÍ
• Panoramatické zábery a 3D navigácia
• Šifrovanie viac video zaznamov
• Upozornenia
• Rozlíšenie obrazu 1080P
• Podporuje sledovanie PTZ, 360 ° horizontálne otáčanie a 80 °
  vertikálnu rotáciu. Funkcia funkcií závisí od používania zariadenia
  (vrátane prehrávania videa, prehrávania na diaľku, upozornení,
  hlasového rozhovoru, ovládania PTZ a zdieľania atď.) V závislosti
  od internetu.

PANORAMICKÁ FOTOGRAFIA A 3D NAVIGÁCIA
Funkcia 3D navigácie pokrýva otáčanie zariadenia pohybom po 
obrazovke s  prstom. Umožňuje používateľovi rýchlo a presne určiť 
požadovanú pozíciu.

VYTVORENIE VIAC VIDEO ZÁZNAMOV 
Videá sú spracované s niekoľkými bezpečnostnými
šifrovacími metódami na ochranu vášho súkromia: predvolené 
šifrovanie, nastavenie kamery - Nastavenie šifrovania - Vlastné 
šifrovanie.

UPOZORNENIE ZA PREHRÁVANIE
Kliknutím na tlačidlo 2.x ‘..., na zadanie varovného rozhrania. Keď 
sa do kamery  vloží karta microSD, používateľ si môže stiahnuť 
a prezerať fotografie, alebo cez zariadenie odosiela iba varovné 
správy, ale používateľ ho nemôže načítať fotografie. Po úspešnom 
stiahnutí varovného rozhrania kliknite na ikonu prehrávania na 
obrázku, vyhľadať príslušný video súbor a zariadenie pred
upozornením prehraje video. Rozhranie pre nastavenie aplikácie: 
čas fotoaparátu, prehrávanie video, audio prehrávanie, hlasové 
zariadenie, konverzácia, jasnosť prepínača, umiestnenie ...

UPOZORNENIA
• Umiestnite zariadenie v otvorenom priestore v dostatočnej
  vzdialenosti od kovýn
• Zariadenie neumiestňujte na zadnú časť nábytku alebo do
  blízkosti mikrovlnnej rúry
• Vyhnite sa prepletaniu zvukových liniek a video liniek
• Uistite sa, že zariadenie je pokrytý signálom WiFi, a to je v
  blízkosti tohto
• Z dôvodu bezpečnosti a ochrany vašej rodiny uchovávajte
  registračné heslo, aby ste zabránili úniku osobných údajov
• Pred vložením karty SD odpojte napájanie tak, aby SD karta
  alebo zariadenie neboli poškodené

NÁVOD NA POUŽITIE: VIDEO KAMERA SMARTCAM 360°


