
Vážení uživatelé,
Děkujeme, že jste si zakoupili naši videokameru SmartCam 360°. 
Před instalací si důkladně přečtěte následující podmínky.
1. Záruční lhůta trvá jeden rok od data nákupu. V záruční lhůtě
    odstraní naše společnost případné problémy s normálním
    fungováním zařízení zdarma.
2. Na následující případy se záruka nevztahuje:
  • Případné poruchy způsobené použitím v nevhodném prostředí
  • Případné nedostatky, které jsou důsledkem nesprávné
    instalace, neoprávněné údržby, nehody nebo jiných vnějších    
    faktorů. 
  • Případné nedostatky, které jsou důsledkem používání zařízení,
    softwaru nebo součástek třetí osoby.
  • Produkt je starší, než určuje záruční lhůta.
  • Čárový kód produktu je neidentifikovateln nebo neodpovídající.
  • Poruchy nebo poškození nejsou důsledkem koncepce,
    technologie nebo výroby produktu.

SOUČÁSTÍ BALENÍ JSOU:
Po otevření balení se přesvědčte, zdali je kamera (nadále 
„zařízení“) nedotčená. Prověřte, zdali jsou nedotčené i ostatní 
součásti: 1x kamera, 1x základna, 1x napájecí kabel, 1x adaptér, 
1x návod, 2x šroub. 

PŘEDNÍ ČÁST KAMERY
Kontrolka
• Svítí červená kontrolka: videokamera je napájena
• Bliká červená kontrolka: zařízení čeká, až uživatel přidá zařízení
• Svítí zelená kontrolka: zařízení nemá připojení k internetu
• Bliká zelená kontrolka: kamera má připojení k internetu a uživatel
   může sledovat video přenos. 

Restartovací tlačítko
Po dobu 1–2 s držte tlačítko RESET, zařízení se vrátí zpět na 
tovární nastavení a znovu se spustí (viz obrázek). 

Slot pro kartu micro SD
Podporuje kartu micro SD do 128G. Před vsunutím karty micro
SD ji musíte nejprve inicializovat. 

ZADNÍ ČÁST KAMERY
Anténa, připojení k internetu, napájení. Výkon 5V DC, Internet
Automatická nastavitelnost 10 m / 100 m

PRŮVODCE POUŽITÍM
• Ke kameře připojte přiložený kabel.
• Rozsvítit by se měla červená kontrolka.
• Potom počkejte přibližně 30 sekund, než se kamera začne otáčet.
• Poté počkejte ještě přibližně 20 sekund, dokud neuslyšíte dvojí
  písknutí.
• Nyní kameru resetujte, tím ji připravíte na připojení (v dírce je
  malé tlačítko, které stisknete přiloženou sponkou). 
• Bylo-li resetování úspěšné, uslyšíte dvojí písknutí.
• Červená kontrolka začne blikat, nyní můžete kameru připojit
  k aplikaci.
• Nejprve se zaregistrujte/přihlaste do aplikace.
• Poté přidejte kameru kliknutím na + vpravo nahoře.
• Zvolte způsob připojení kamery (doporučujeme vám připojení WIFI).
• Pokud jste kameru ještě neresetovali (jak je popsáno výše),
  udělejte to nyní.
• Když bliká červená kontrolka, stiskněte tlačítko „Next“.
• Název připojení WIFI se zobrazí automaticky, zadejte pouze
  heslo a stiskněte tlačítko „Next“.
• Vyberete umístění nebo počkejte, jestli dojde k automatickému
  výběru, stiskněte tlačítko „Next“.
• Nyní se kamera připojí k vašemu telefonu. Z telefonu uslyšíte zvuk.
• Když dojde k připojení kamery, vyberte název a stiskněte „OK“.
• Poté stiskněte »Try it out«.
• Nyní kamera vytvoří 360stupňový panoramatický pohled, na
  základě kterého budete kamerou moci pohybovat. 
• Kamera je připravena k použití.

DŮLEŽITÉ:
Pokud kameru správně neresetujete, nebudete ji moci připojit k 
telefonu. Při prvním připojení musí být telefon připojen ke stejné 
síti WIFI jako kamera. Při každém dalším použití aplikace telefon 
již nemusí být připojen ke stejné síti WIFI (můžete používat datové
připojení – například, když jste na cestě). Zadáte-li během
připojování špatné heslo, kamera se nebude moci připojit. Před 
připojováním kamery ktelefonu zkontrolujte připojení WIFI, kamera 
nepodporuje síť 5G. 

UPOZORNĚNÍ PRO PŘEHRÁVÁNÍ
Klikněte 2 x… pro zadání výstražného rozhraní. Když je v kameře 
vložena karta micro SD, může uživatel přenést a prohlédnout si 
fotky. Zařízení může také pouze posílat výstražné zprávy, přičemž 
uživatel nebude moci nahrát fotografie. Když je výstražné rozhraní 
úspěšně přeneseno, klikněte na ikonu přehrávání na obrázku,
vyberte ipožadovaný video soubor a zařízení bude před
upozorněním přehrávat video nahrávku. Rozhraní pro nastavení 
aplikace: Čas fotoaparátu, přehrávání videa, přehrávání zvuku, 
hlas zařízení, hovor, změnit jasnost, umístění...

UPOZORNĚNÍ:
• Zařízení umístěte do otevřeného prostoru, daleko od kovů.
• Zařízení nepřipevňujte na zadní stranu nábytku nacházejícího v
  blízkosti mikrovlné trouby.
• Vyhněte se interakci audio a video linií.
• Zajistěte dobré pokrytí signálem WIFI a postarejte se, aby
  zařízení bylo v dostatečné blízkosti.
• Z důvodu bezpečnosti a bezpečnosti vaší rodiny uchovávejte
  heslo správným způsobem, zabráníte tak úniku osobních údajů. 
• Před vsunutím karty SD vypněte napájení, aby nedošlo k
  poškození SD karty a zařízení.

MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ
• Zeď pro připevnění musí být dostatečně silná a nejméně třikrát
  těžší než samotné zařízení. 
• Nainstalujte podstavec
• Vyberte čistou a rovnou zeď. Označte si místo připevnění a
  přiloženým šroubovákem přišroubujte podstavec.
• Nainstalujte kameru
• Tělo kamery připevněte k namontovanému podstavci a otočte jej
  o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček.
• Připojení kabelů
• Připojte zdroj napájení. Po ukončeném spuštění zařízení dojde k
  automatickému přístupu k bezdrátové síti. 

PREZENTACE FUNKCÍ
• Panoramatický obraz a 3D navigace
• Šifrování více video záznamů
• Upozornění
• 1080P rozlišení obrazu
• Podporuje PTZ dohled, vodorovné otáčení o 360° a svislé otáčení o 90° 

Využití funkcí záleží na způsobu používání zařízení (včetně 
přehrávání videa, přehrávání videa na dálku, výstražných dat, 
hlasových hovorů, dohledu PTZ, sdílení atd.), což závisí na
přístupu k internetu.

PANORAMATICKÁ FOTOGRAFIE A 3D NAVIGACE
Funkce 3D navigace znamená otáčení zařízení na základě otáčení 
obrazu prstem. Umožňuje uživateli rychle a přesně zjistit
požadovanou polohu.

ŠIFROVÁNÍ VÍCE VIDEO ZÁZNAMŮ
Videa jsou ošetřená více způsoby šifrování pro ochranu vaší 
bezpečnosti a soukromí. (a) Standardní šifrování, (b) Nastavení 
kamery – nastavení šifrování – přizpůsobené šifrování

NÁVOD: VIDEO KAMERA SMARTCAM 360°


