
Dragi uporabniki,
Zahvaljujemo se vam za nakup naše video kamere SmartCam 
360°. Preden jo namestite, natančno preberite naslednje pogoje.
1. Garancijski rok je eno leto od datuma nakupa.  V garancijskem
    roku bo naše podjetje brezplačno vzdrževalo težave v primeru
    normalne uporabe naprave.
2. Naslednji primeri so zunaj obsega garancije:
• Morebitne okvare zaradi uporabe v neprimernem okolju
• Morebitne napake, ki so posledica nepravilne namestitve,
  nepooblaščenega vzdrževanja, nesreče ali drugih zunanjih
  dejavnikov
• Morebitne napake, ki so posledica uporabe naprave, programske
  opreme ali komponent tretje osebe
• Izdelek je starejši od garancijskega obdobja
• Črtne kode izdelka ni mogoče identificirati ali je neusklajena
• Motnje ali poškodbe, ki ne izhajajo iz zasnove, tehnologije
  in proizvodnje

VKLJUČENO
Po odprtju paketa poskrbite, da je kamera (v nadaljevanju:
naprava) nedotaknjena. Preverite, da so dodatki nedotaknjeni: 1x 
kamera, 1x baza, 1x napajalni kabel, 1x adapter, 1x navodila, 2x 
vijak.

SPREDNJI DEL KAMERE
Indikatorska lučka
• Rdeča lučka sveti: video kamera se napaja
• Rdeča lučka utripa: čaka, da uporabnik doda napravo
• Zelena lučka sveti: ni povezave z internetom
• Zelena lučka utripa: kamera je povezana z internetom in
  uporabnik lahko spremlja video posnetke.

Gumb za ponastavitev
Pritisnite tipko RESET za 1-2s, naprava bo ponastavila tovarniške 
nastavitve in se znova zagnala (glej sliko). Reža za micro SD. 
Podpira micro SD kartico do 128G.  V kolikor vstavljate micro SD 
kartico jo najprej inicializirajte.

ZADNJI DEL KAMERE
Antena, povezava za internet, napajanje. Moč DC 5V.
Internet. Samodejna nastavljivost 10 m / 100 m.

VODIČ ZA UPORABO
• Kamero povežite z elektriko s priloženim kablom
• Prižgati se mora rdeča lučka
• Nato počakajte cca. 30 sekund, da se kamera začne obračati
• Nato počakajte še cca. 20 sekund, dokler ne slišite 2 piska
• Sedaj kamero resetirajte, da jo pripravite za povezavo (znotraj
  luknje je majhen gumbek, ki ga  pritisnite s priloženo sponko)
• Če je reset uspešen, boste zopet zaslišali 2 piska
• Nato bo začela rdeča lučka utripati, kamero lahko sedaj
  povežete z aplikacijo
• Najprej se registrijajte/vpišite v aplikacijo
• Nato dodajte kamero s klikom na + zgoraj desno
• Izberite način povezave kamere (svetujemo vam WIFi povezavo)
• Če kamere še niste resetirali (opis zgoraj), jo resetirajte sedaj
• Ko utripa rdeča lučka, pritisnite »Next«
• Ime WIFI povezave se bo izpisal avtomatsko, vpišite samo geslo
  in kliknite »Next«
• Izberite lokacijo oz. se bo ta izbrala avtomatsko, kliknite »Next«
• Sedaj se bo kamera povezala z vašim telefonom. Slišali boste
  zvok iz telefona
• Ko bo kamera povezana, izberite ime in pritisnite »OK«
• Nato kliknite »Try it out«
• Sedaj bo kamera naredila 360° panoramski posnetek, s pomočjo
  kater ga boste lahko premikali kamero
• Kamera je pripravljena za uporabo

POMEMBNO:
Če kamere ne boste resetirali pravilno, je ne boste mogli povezati s 
telefonom. Pri prvi povezavi mora biti telefon povezan z istim
WIFI-jem kot je kamera. Pri vsaki naslednji uporabi aplikacije, 
telefon ne rabi biti povezan z istim WIFI-jem (lahko uporabljate 
tudi podatkovno povezavo – na primer, ko ste na poti).  V primeru, 
da boste pri povezovanju vnesli napačno geslo, se kamera ne bo 
povezala. Pred povezovanjem kamere z vašim telefonom preverite 
vašo WIFI povezavo, saj kamera ne podpira 5G.

MONTAŽA NAPRAVE
Vgradna stena mora imeti določeno debelino in najmanj trikratno 
težo naprave.
• Namestite osnovo
• Izberite čisto in ravno steno. Označite mesto in s priloženim
  vijakom pritrdite osnovo.
• Namestite kamero
• Namestite telo kamere na pritrjeno osnovo in zavrtite v smeri
  urinega kazalca za 90°.
• Povezovanje kablov
• Povežite napajanje. Po končanem zagonu naprave bo
  dostop do brezžičnega omrežja samodejen.

PREDSTAVITEV FUNKCIJ
• Panoramska slika in 3D-navigacija
• Šifriranje več video posnetkov
• Opozorila
• 1080P ločljivost slike
• Podpira PTZ nadzor, vodoravno vrtenje za 360° in navpično
  rotacijo za 80°

Realizacija funkcij je odvisna od uporabe naprave (vključno s
predvajanjem videa, oddaljenim predvajanjem videoposnetkov, 
opozorilnimi podatki, glasovnim pogovorom, upravljanjem PTZ in 
souporabo itd.), kar je odvisno od interneta.

PANORAMSKA FOTOGRAFIJA IN 3D NAVIGACIJA
Funkcija 3D navigacije pokriva rotacijo naprave s premikanjem 
slike s prstom. Uporabniku omogoča, da hitro in natančno ugotovi 
zahtevani položaj. 

ŠIFRIRANJE VEČ VIDEO POSNETKOV
Videoposnetki so obdelani z več varnostnimi načini šifriranja za 
zaščito vaše varnosti v zasebnosti: (a) Privzeto šifriranje,
(b) Nastavitev kamere - Nastavitev šifriranja - Šifriranje po meri.

OPOZORILO ZA PREDVAJANJE
Kliknite 2.x ‘..., da vnesete opozorilni vmesnik. Ko je v kamero 
vstavljena micro SD kartica, lahko uporabnik prenese in si ogleda 
slike ali pa naprava samo pošlje opozorilna sporočila, vendar
uporabnik ne more naložiti slike. Ko je opozorilni vmesnik uspešno 
prenesen, kliknite na ikono predvajanja na sliki, poiščite ustrezno 
video datoteko in naprava bo pred opozorilom predvajala video 
posnetek. Vmesniki za nastavitev aplikacije: čas fotoaparata,
predvajanje videa, predvajanje zvoka, glas naprave, pogovor,
preklopite jasnost, lokacija…

OPOZORILA
• Napravo postavite v odprt prostor stran od kovin
• Narave ne postavljajte na hrbtno strano pohištva ali v bližini
  mikrovalovne pečice
• Izogibajte se prepletanju avdio linij in video linij
• Poskrbite, da bo naprava pokrita z WiFi signalom in da je v
  bližini le tega
• Zaradi varnosti in varnosti vaše družine geslo za registracijo
  hranite pravilno, da preprečite uhajanje osebnih podatkov
• Preden vstavite kartico SD, prekinite napajanje, da se
  SD-kartica ali naprava ne poškodujeta

NAVODILA ZA UPORABO:  VIDEO KAMERA SMARTCAM 360°


