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 Uživatelský manuál  
 

WIFI IP KAMERA 64 ZÓNOVÝ ALARM – SET 

 

ČÍSLO ARTIKLU: WIPC1A 

Vážený uživateli! 

 

Děkujeme, že jste si vybrali kamerový set WIPC1A WIFI IP, který jsme vyvinuli pro bezpečnost vaší rodiny. 

Zařízení umožňuje dohlížet na vaši nemovitost, majetek a komunikovat s osobami. Kamera funguje i samostatně, 

nebo je možné ji doplnit snímači venkovního pohybu a dveří, a můžete ji propojit se stávajícím bezpečnostním 

systémem. 

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme okamžitě po nastaveních změnit původní heslo. 

Tento manuál vás bude provázet během nastavování kamery a usnadňuje ji uvést do provozu. Kvůli možným 

změnám si tento manuál uschovejte.   

   

 

           Obsah setu:  

WPC1 kamera     1 ks 

Uživatelský manuál    1 ks 

Síťový adaptér    1 ks 

Infra snímač pohybu   1 ks 

Snímač dveří    1 ks 

Venkovní anténa    1 ks 

Držák ke kameře, šrouby   1 ks 

Držák ke snímači PIR    1 ks 

 

CZ 
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Ovládací prvky kamery, připojení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návod k použití 

I. Stažení aplikace 

- Název aplikace ke stažení: Yoosee – tento název vyhledejte v Google Play nebo v softwarovém obchodě 

APP Store. Pokud bylo stažení úspěšné, nainstalujte si program. Viz níže.  
- Aplikaci si  můžete stáhnout ze stránky http://yoosee.co. Vyberte si program „CMS”, stáhněte a nainstalujte. 

Uživatelské jméno je: admin, heslo: 00000000. Tento program je zejména vhodný ke sledování jedné nebo 
více kamer. Popis programu najdete v přiloženém CD v anglickém jazyce. 

 

II. Registrácia 

Při prvním kliknutí na aplikaci Yoosee se nejprve zobrazí registrační stránka. 

Vyberte "New User Registration" (nový uživatel), kde se můžete zaregistrovat pomocí telefonního čísla nebo e-mailu. 

Kód státu nastavíte manuálně nebo automaticky. Kód státu, tel. číslo nebo e-mailová adresa musí být přesné, 

protože se na ně odesílá kontrolní kód, který je třeba zapsat do pole "Verification Code". Tím dokončíte registraci. 

Následně se přihlásíte pomocí čísla mobilního telefonu nebo e-mailu, ke kterému zadáte libovolné heslo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.     Nastavení WiFi 

Klikněte na tlačítko „+” v pravém horním rohu lišty, vyberte si řádek „Smart Connection”. 

Aplikace automaticky identifikuje SSID WiFi (název), zadejte heslo k WiFi routeru a klikněte na tlačítko "net". Pokračujte 

podle zobrazujících se obrázků. Až se kamera úspěšně připojí k síti WiFi, objeví se okénko, které vyžaduje heslo kamery. 

Najdete ho na spodní části kamery. Vložte ho a stiskněte "Save". Níže najdete jednotlivé kroky manuálního nastavení: 
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1. LED signalizující stav zaostření 

2. LED indikující ukládání (nahrávky) 

3. LED indikující alarm 

4.  LED indikující fungování sítě (LAN) 

5.  Reproduktor 

6.  RJ45 přípojka 

7.  Místo pro paměťovou SD kartu 

8.  Podstavec pro připojení zdroje 

9.  Reset tlačítko 

10.  Anténní konektor 

11.  Připojení vnější antény 

http://yoosee.co/
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Pokud bylo automatické nastavení neúspěšné, zvolte manuální verzi. Zde si můžete ručně zaps 

at identifikaci a heslo kamery.  
 

Pozor!  

a) Kamera po připojení ke zdroji pípne, tehdy je potřeba připojit ji k síti, v opačném případě se restartuje.  

b) Kameru je možné použít pouze na síti WiFi 2.4 GHz.  

c) Před použitím zapněte WiFi router.  
 

IV. Kabelové připojení  

Kameru připojte pomocí síťového adaptéru k vedení 230 V. LAN kabel připojte k LAN portu routeru (v routeru musí být 

povolena DHCP funkce). V případě úspěšného připojení se v přípojkách LAN rozsvítí signalizační LED. V mobilu si 

otevřete aplikaci YOOSEE a klikněte na tlačítko "+" v pravém horním rohu lišty a vyberte: "Add Manually". Zadejte 

identifikátor zařízení (device ID), zvolený název, heslo (na spodní části kamery) a stiskněte "Save". Viz předchozí 

obrázky.  

V.  Přehrávání videa  

Jakmile se IP kamera úspěšně připojí k internetu, můžete se na kamerou poslané video podívat v mobilu. 

Pohybováním prstu na obrazovce si můžete změnit sledovanou oblast pohybováním optiky nahoru/dolů a 

vpravo/vlevo.  
  

 K přehrání nahraného videa, jděte na "Device List", klikněte na ikonu "Video", kde uvidíte seznam kamer, podle 

následujícího obrázku. Ze seznamu si vyberte požadované zařízení a stiskněte "Playback". Následně si můžete 

prohlédnout video uložené na SD kartě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Přidání snímače a dálkového ovladače 

Zařízení spolupracuje s vyhovujícími bezdrátovými snímači. Klikněte na "Device" - Settings - "Add sensors" - 

"Sensor" body a stiskněte tlačítko "+". Po stisknutí, "confirmed". 

 

Požadovaným snímačem pošlete impuls kameře, např. snímačem dveří (zatáhnutí magnetu). Aplikace pošle zpětnou 

vazbu o úspěšnosti. Během zaškolení je třeba mít zapnutý jeden snímač, který chcete ke kameře přiřadit. Po přiřazení 

zkontrolujte fungování systému.   

Nastavení dálkového ovladače (remote control) je možné obdobným způsobem. Je zapotřebí stisknout jedno tlačítko 
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na ovladači. Snímače a dálkové ovladače v setu jsou již nastaveny s kamerou.  

 VII.     Nastavení charakteristik registrované kamery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nastavení času: Zde se nastavuje přesný čas a datum, které se objeví v levém horním rohu obrazu.  

2. Nastavení média: Možnost zvolit formát videa, PAL nebo NTSC. Můžete si nastavit hlasitost a otáčení obrazu.  

3. Bezpečnostní nastavení: Nastavení systémového administrátora a hostujícího hesla.  

4. Ochranné nastavení: Nastavení kódování bezdrátového snímače. 

5. Síťové nastavení: Výběr WiFi nebo síťového spojení LAN. 

6. Nastavení alarmu: Můžete nastavit typ příchozího alarmu, doporučuje se zapnout info příjem. 

      Nastavíte údaje oprávněných přijmout alarm (maximálně 5 adres).  

      E-mailová adresa, která přijme alarm.  

Zapnutí/vypnutí funkce snímání pohybu kamery (čas sirény může být 1 – 2 – 3 minuty).  

7. Nastavení nahrávání videa: Manuální zapnutí/vypnutí nahrávání. 

          Nastavení nahrávacího času v případě alarmu je 1 - 2 - 3 minuty.  

Časované nahrávání videa podle nastaveného času.  

8. Přepnutí do AP režimu: Přímý přístup ke kameře, např. v případě používání dvou routerů. 

9. Aktualizace kamery: Můžete zkontrolovat verzi softwaru v kameře. V případě potřeby ho můžete aktualizovat. 

VIII.   Používání SD karty  

 WPC1 podporuje výměnu karty během provozu. Vložte kartu microSD do správného otvoru. Fungování karty a 

další informace naleznete v menu "Device" - "Setting" - "Storage Setting". Pokud kamera nesnímá kartu, doporučuje 

se kartu formátovat. 
 

IX. Obnovení původních nastavení 

Při obnově původních nastavení (factory reset) se osobní nastavení, jako jsou WiFi údaje, hesla a informace 

alarmu, vymažou. Vymazání můžete provést tlačítkem "reset" ve spodní části kamery. Při stisknutí kamera vydá krátké 

pípnutí.  

X. Instalace a ukotvení kamery  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nejprve přišroubujte spodní část (4), utáhněte fixační šroub (1), ale neutahujte ho úplně, abyste mohli připevnit i 

kameru (3). Po nastavení konečné polohy utáhněte fixační šroub (1).  

Šrouby 

Držící rám 

Otočné ložisko 
 

Fixační šroub 

 

 

 

 
WIPC1 kamera  
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Technické údaje 

Specifikace WIPC1 

       CPU Procesor HI 3518E   

Operační systém LINUX 

 

 

 

 

        Obraz  

Snímač obrazu CMOS 1,0 Megapixel 

Rozlišení 1280x720 

Komprimace H.264 

Frekvence obrazu 1-30 obrázků/s 

Minimální osvětlení 0 Lux / F1.2 

Poměr obraz : šum / SNR  38 dB 

CMOS vlastnosti Automatické vyvážení bílé, 

AGC, kompenzace protisvětla 

Čočka Normální 3.6 mm 

 

 

     Zvuk  

Zhuštění G.711A 

Oboustranná komunikace Podporuje 

Vstup Zabudovaný mikrofon 38 dB  

Výstup 2 ks zabudovaných 

reproduktorů  

 

Noční režim 

Ovládání filtru Zabudované přepínání, IR 

změna filtru, místní filtrace 

Noční osvětlení  11 IR LED, vzdálenost 

osvětlení 10 m 

 

  PTZ pohyb kamery 

Motor Zabudovaný motor 

Úhel pohybu Vodorovně: 355 stupňů, svisle: 

120 stupňů 

 

      Nahrávání videa 

Typy nahrávek Ruční nahrávání, časované 

snímání pohybu 

Místní uložení  MicroSD karta, max. 32 GB  

 

 

Síť 

Plug and play Ano 

Síťové připojení 10/100Mbit RJ-45 

 
Protokoly 

TCP/IP, UDP, SMTP, DNS, 

DDNS, P2P, UpnP, NTP 

ONVIF Podporuje 

Wireless WiFi 802.11b/g/n 

 

 

 

Alarm 

Alarm vstup Nastavitelnými bezdrátovými 

prostředky 

Přidání snímačů 433 MHz, prostředky normy 

1527, 330k/2262, 4M7   

Bezdrátová zóna 64 zón, 1 tlačítkem 

zapnout/vypnout 

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

ZEMĚ PŮVODU: ČÍNA 
www.global-export-import.eu 

 

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

