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Návod k použití 

CCTV KAMERA S 180° „FISHEYE“ OPTIKOU A SD KARTOU 

ČÍSLO POLOŽKY: AN-H360-1 

 

Děkujeme, že jste si vybral námi distribuovaný produkt! 

 

Technické údaje 

Název Kamera VR360 

Zorný úhel čočky 180 stupňů 

Rotace (virtuální) 360 stupňů 

Rozlišení videa 1 Mpx 

Montáž Na stěnu, na strop 

Noční režim 4 ks infraLED osvětlení 

Noční přepínání Automatické 

Paměť SD karta 

Max. paměť 128 GB (neobsahuje) 

WiFi připojení AP/HotSpot nebo "režim zákazník" 

Zvukové spojení Obousměrné 

Napájeí napětí  5V jednosměrné napětí 

Zpracování Na vnitřní použití 

Dálkový dosah Z mobilního telefonu, PC 

CZ 
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Části zařízení 

Přední část kamery 

 

1. Místo SD karty 

2. LED pásek označující režim 

3. Mikrofon 

4. 180 stupňová čočka 

5. InfraLEDy 

6. Reproduktor 

7. Pohyblivý základ 

 

 

 

           Zadní část kamery 

8. ID identifikační číslo čárového kódu 

9. Mikro USB konektor 

10. Otvor pro resetovací tlačítko 

 

Obsah kamerového setu: 

 1 kamera 

 1 5V adaptér 

 1 USB kabel 

 Set šroubů 

 Návod k použití 

 

Uvedení do provozu 

Po nákupu zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny uvedené díly a jestli nejsou poškozené. 

Vyndejte kameru z balení a vložte do ní samostatně koupenou SD kartu (není součástí setu). 

Karta musí mít 2-128 GB a musí být nejprve naformátovaná na FAT 32 formát. 

Po vložení karty propojte kabelem adaptér s kamerou. Následně zapojte síťový adaptér. LED pásek naznačující režim 

začne blikat. Kamera po prvním zapnutí un. Automaticky se nastaví do režimu AP/HotSpot. 

Krátký popis fungování: 

Jelikož po zapnutí kamera funguje v tzv. AP režimu, čili jako samostatný WiFi Access bod (např. jako jeden router) dostupný 

s klientským softwarem. Kameru můžete použít i tímto způsobem, avšak v tomto případě je dosah max. 100 m, a z dálky 

není dostupná. Přihlášením se ke kameře je možné nastavit zákaznický režim, ve kterém se kamera připojí k nastavenému 

místnímu routeru a je dostupná odkudkoliv. Přístup je možný prostřednictvím softwaru, který je nainstalovaný na chytrý 

telefon nebo pc/notebook. 

Kamera automaticky ukládá na vloženou SD kartu snímaný obraz který je po uložení možné přehrát. Prohlížení je možné 

průběžně, na úrovni nastavení pomocí mobilní aplikace.  

Stáhněte a nainstalujte si aplikaci  

1. 

2.

. 

4.

. 

6.

. 

7.

. 

3.

. 

8. 

9.

. 

10.

. 5.

. 
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Pozor: V případě APPLE zařízení k VRCAM softwaru je potřebný alespoň IOS 8.0 nebo novější operační systém. V případě 

ANDROIDU je potřebná verze 4.0 nebo novější. 

 

Instalace na Apple / Android: 

 Pro stažení použijte telefon a načtěte QR kód. Pomocí kódu si můžete z AppStore /Play Store přímo stáhnout VRCAM 

software.  

 

 

  

 

Používání softwaru  

Přidání nové kamery, nastavení 

Poznámka: V následujících bodech uvedený postup nastavení jemožné řešení, jako např. přidání nové kamery více 

způsoby. To samé platí i při vzdáleném, tzv. Cloud používání, které je možné nastavit více způsoby. Do programu je možné 

zavést i identifikátor kamery např. skenováním, akusticky, manuálně nebo automatickým rozpoznáním. V následujících 

pokynech je uveden nejjednodušší způsob. 

V případě úspěšného stáhnutí a instalace spustíte na chytrém telefonu program VRCAM.  

Kamera dokáže na síti fungovat ve dvou režimech. V případě původního nastavení nová kamera funguje v tzv. AP/HotSpot 

režimu. Opustíte program a ve WiFi nastavení chytrého telefonu vyhledejte SSID identifikátor kamery (IPCFxxxxxx bude 

správně) a připojte se , heslo není potřeba. 

Následně vstupte do programu VRCAM, kde se objeví násl. obrazovka: 

    

  

1. obrázek      2. obrázek    3. obrázek     4. obrázek 

Dotkněte se LOCAL políčka (1. obrázek), když se objeví násl. okno: (2. obrázek), zde zvolte YES. Následně program 

vyhledá kameru na místní síti (v některé variantě softwaru pohybováním mobilu - SHAKE spustíte vyhledávání). Pokud bylo 

vyhledávání úspěšné, ve žlutém políčku se objeví zpráva: NEW DEVICE FOUND. Kliknutím na pás signalizuje identifikátor 

nalezení kamery (4. obrázek) 

 

Následně kliknutím na WiFi ikonku na pravé straně (5. obrázek) vyberte identifikátor routeru/průchodky, kterou chcete 

používat. 
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   5. obrázek      6. obrázek      7. obrázek 

 

Zadejte heslo (6.obrázek), a klikněte na „Complete". Objeví se okno Add Device, kde je třeba znovu kliknout na políčko 

„Complete". 

Pokud byla všechna nastavení správná, kamera změní režim fungovaní, z „AP/Hot Spot“ režimu přejde do „Klientského 

režimu“. Dá se to zkontrolovat podle blikání LED pásu kamery. Od teď bude pásek stále blikat. Kamera se přihlásí do 

routeru a spojení chytrého telefonu s kamrou zanikne. 

Chytrý telefon se automaticky přepne na router. Pokud se to nestane, je potřeba v telefonu manuálně označit router a 

přihlást se. Router musí být stejný, ke kterému se připojí i kamery. 

Pokud bylo přepnutí úspěšné, objeví se násl. obrázek: (8. obrázek). Uprostřed ikony kamery se v případě živého spojení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. obrázek     9. obrázek     10. obrázek 

spojení objeví zpráva: Online.  Kliknutím na ikonu se objeví kamerou vysílaný obraz. 

Kliknutím na pravou horní ikonu se objeví obrazovka nastavení, kde se dají nastavit služby.  

Nyní se podařilo nastavit fungování kamery na místní síti . 

Pokud  chcete používat  vzdálené připojení, následujte pokyny: 

Vraťte se k obrazovce „Login" a vyberte funkci „Register". 
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11. obrázek      12. obrázek       13. obrázek 

 

Při registraci zadejte nové uživatelské jméno a heslo a platný email. 

Tlačítkem „Register“ pošlete údaje. Následně si otevřete emailovou schránku a kliknete na odkaz od odesílatele ESEE.  

Nyní už máte platnou registraci a zadáním uživatelského jména a hesla můžete kameru používat i vzdáleně. 

Pozor: Během přihlášení vás systém upozorní, že kamera ještě nemá vlastní heslo. Pokud už nastavení fungují, z 

bezpečnostních důvodů zadejte heslo i pro kameru!  

 

Sledování živého videa 

Pokud bylo přiřazení nástroje úspěšné, klikněte na malý obrázek kamery („My Device"). Pokud se na obrazovce objeví 

zpráva online, pokud offline, kamera není dostupná. 

Upozornění  signalizuje, že zvolená kamera nemá heslo. Pokud kliknete na ikonu, můžete k ní přiřadit heslo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. obrázek      15. obrázek 
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Funkce tlačítek  

  

Nastavení kamery 

 

Můžete realizovat nastavení kamery  

  

Vzdálené přehrávání  

 

Přehraje nahrané video  

  

 

Instalační režim  

Existují dva druhy instalačního režimu: 

1) Používání hlavou dolů montáží na strop - čočka směřuje 

dolů. 

2) Instalované na stěnu, čočka směřuje dopředu.  

  

Zvuk  

 

Zapnutí zvuku s používáním mikrofonu v kameře. 

  

Režim prohlížení 

 

Vyberte si zvolený režim prohlížení 

 

 

Pročesávání 

 

Můžete zapnout „virtuální" pročesávání 

  

Nahrávání  

Kliknete na ikonu „Videokamera" pro spuštění nahrávání a 

zastavení  

  

Hovor 

 

Dotykem ikony se můžete přes kameru bavit se sledovaným 

místem 

 

  

Obrazovka obrázek 

 

Můžete snímat a uložit momentální obraz obrazovky 

  

„My device" 

 

Nástroj jste už přidali do lišty 

  

Demo středisko 

 

Můžete si prohlídnout demonstrační stránky 

 

 

ME  

 

Přístup a nastavení jiných vlastností 

 Aktualizace Aktualizuje seznam dostupných kamer 

 „Add to"  

Přidání nového nástroje (i při prvním připojení) 

 

 

 

Uspořádání do řady  

Krokování mezi jednotlivými kamerami (pokud jich je víc) 
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Software používá násl. dotyky, pohyby: 

1)  Dvěma prsty můžete obraz roztáhnout, zvětšit 

2) Dvěma prsty obraz zmenšíte  

3) Dvojitým kliknutím otevřete nebo zavřete okno  

4) Zatřesením zvětšíte obraz (lze použít u Android telefonů - pokud umožňují ovládání pohybem)  

5) Bočním posunutím se může pohybovat obrazovka  

Zpětné přehrání nahraného videa  

Kliknutím na ikonu  na video vyhledávací stránky můžete sledovat nahraná videa 

 Při vzdáleném přehrávání z VR kamery (přes mobil) dbejte násl.:  :  

 ujistěte se, aby se přesný čas kamery shodoval s reálným časem mobilního telefonu 

 V kameře musí být správně vložená SD karta  

 Při načasování nahrávání je třeba správně nastavit  den a čas , aby se při detekci pohybu spustilo nahrávání.  

Nahoře uvedené nastavení jsou důležitá k správnému fungování kamery a k vzdálenému přístupu. 

 

K prohlížení videa si nejprve vyberte den (14. obrázek), následně spustíte vyhledávání.časová os. Pokud se v daném dni 

uskutečnilo nahrávání, ve spodním časovém pásmu se objeví barevný proužek. Přesný vyhledávaný čas je možné nastavit 

pohybováním stálé kurzorové čáry pod barevným proužkem (15. obrázek). Kliknutím na ikonu tvaru kapky je možné spustit 

přehrávání. Pokud chcete uložit video i na mobil, klikněte na ikonu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. obrázek      17. obrázek  
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Ikony a funkce přehrávací stránky 

 Krok zpět na předcházející operaci  

 Počáteční datum zpětného přehrávání  

 

Vrácení do režimu prohlížení  

 

Nahraje a uloží aktuální obraz 

 

Vyhotoví a uloží fotku aktuálního obrazu  

 

Nastaví způsob instalace kamery 

 

Vybere způsob prohlížení videa  

 

Zapne/vypne zvukový záznam  

 

Zapne/vypne přehrávání  

 

 

 

 

 

 

Časový rozsah pásů můžete zvětšit roztažením dvou prstů a dotykem 

 na ikonu jedním prstem můžete nastavit požadovaný čas 

přehrávání. 

 

Poznámka: K fungovaní softwaru další pomoc najdete na  a video návod je ME- > HELP menu! 

Pozor: Vývojář softwaru si vyhrazuje právo na změny - vámi stažený a nainstalovaný software se od tohoto popisu 

může lišit! 

 

Používání PC softwaru 

Software vhodný pro používání kamery VR 360 si můžete stáhnout z internetu pod názvem Eseecloud.exe. Funguje pod 

operačním systémem Windows. 

Po instalaci se objeví násl. obrazovka (18. obrázek): 
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18. obraz 

Klikněte na „Device in the same LAN”, a program vyhledá kameru na síti (k tomu je potřebné, aby PC nebo notebook byli ve 

stejné síti). Pokud najde, vypíše identifikátor. Klikněte na tlačítko ADD +, když se v pravém pásu objeví ikona nově přidané 

kamery. (17. obrázek) 

19. obraz 

 

Kliknutím na ikonu se objeví obraz kamery.  (19. obraz)  
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20. obraz 

Přehrávání můžete řídit kliknutím na ikony pod obrazem - nahrávání, vyhledávání atd. 

 

V pravém spodním rohu si vyberete hledaný den, potom 

Kliknete na „Playback” v horní liště. V pravom spodnom rohu si vyberte hľadaný deň, potom 

 

21. obraz 

Klikněte na tlačítko „Search". (19.obrázek) Nahrávky aktuálního dne se objeví barevně na spodním časovém pásmu. 

Časové pásmo můžete zkrátit nebo prodloužit pomocí dvou trojúhelníků. Požadovaný čas přehrávání můžete nastavit 

klinutím na dvojitý červený kurzor. 

Uložení a stažení nahrávky: Klikněte na pole „Resource management" v horní liště (20. obrázek): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. obraz 
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Po vyhledání a výběru obrazu se objeví soubory aktuálního dne. Kliknutím na ikonu download/stáhnutí  správného řádku, 

můžete stáhnout soubor. 

Otázky a odpovědi v případě nesprávného fungování 

Rozhovor má ozvěnu.   

U reproduktoru je blízko nějaký předmět, od kterého se hlas odráží. Posuňte kameru dále. 

Obraz je černo-bílý. 

Osvětlení pro kameru je nedostatečné, kamera přepnula na noční infra snímání. Nebo je v nastavení nastaven stály noční režim. 

Jak velký je paměťový požadavek kamery? 

Vaše 1Mpx kamera v případě průběžného nahrávání potřebuje na 1 den asi 1,8GB paměti. 

Kamera je online, ale alarmové zprávy nepřicházejí * 

Zkontrolujte správnost nastavení, software v telefonu musí průběžně fungovat,oznámení 

*nefungují v každém zařízení a softwarové variantě. 

 

ZEMĚ PŮVODU: ČÍNA 

VÝROBCE / IMPORTÉR /DISTRUBUTOR:  

GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZEKELY E. U. 11. 

www.global-export-import.eu 

 

http://www.global-export-import.eu/

