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WiFi P2P IP KAMERA, BEZDRÁTOVÝ DĚTSKÝ MONITOR 
PRO INTERIÉROVÉ POUŽITÍ 

 

Návod k montáži a obsluze 
Katalogové číslo: IP0308W 

 
Děkujeme, že jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! 

Předtím, než začnete zařízení používat, přečtěte si pečlivě tento návod k použití a uschovejte ho, protože ho v 
budoucnu možná budete potřebovat! 
Popis zařízení 

Při instalaci kamery mějte na paměti diskrétnost, zejména osobní práva jiných osob, místní předpisy a platnou 
legislativu v dané zemi. Dodržujte zákonné požadavky na monitorování a nahrávání videa, v případě potřeby 
vyhledejte odbornou pomoc. 
Provozní dosah bezdrátového zařízení: 

Ještě před instalací se ujistěte, že vzdálenost od bezdrátové kamery po router je vyhovující. Pokud je to nutné, 
zkraťte vzdálenost mezi kamerou a routerem, čímž zlepšíte kvalitu příjmu. 
Kamera IP0308W pro digitální kódování používá pásmo 2,4 GHz, což výrazně snižuje rušení způsobované Wi-Fi 
zařízeními, bezdrátovými telefony a mikrovlnnými troubami. 
Důležité bezpečnostní informace: 

Poškození zařízení může mít za následek chybnou funkci. Dodavatel není odpovědný za případné škody vyplývající 
z nesprávné manipulace a použití, jakož i z nedodržení pravidel. Chyba, poškození vzniklé v důsledku nesprávného 
použití, znamená ztrátu platnosti záruky. 

1. Chraňte kameru před nárazy a pádem, nezasahujte do ní, nerozebírejte ji, vedlo by to ke ztrátě záruky 
2. Vyvarujte se vniknutí vody do kamery, nedotýkejte se jí mokrýma rukama 

3. Nikdy nevytahujte kabel z elektrické zásuvky tak, že taháte za kabel, vždy uchopte zástrčku a vytáhněte ji ze 
zásuvky! 

4. Nevystavujte kameru vysokým teplotám nebo přímému slunečnímu záření, protože funkce kamera nebude 
správná, vznikne porucha.  

5. Zařízení používejte opatrně, vyhněte se silným vlivům 

6. V zájmu vlastní bezpečnosti, nepoužívejte videokameru během bouřky a blesků nebo ji vypněte. 

7. Pokud kameru delší dobu nepoužíváte, odpojte adaptér. 

8. Používejte kameru pouze s příslušenstvím dodávaným se zařízením. 

9. Je odpovědností rodičů, aby děti neměly přístup k zařízení. Kameru umístěte tak, aby se jí děti nemohly 

dotknout. 
10. Ujistěte se, že napájecí kabel se nemůže poškodit na ostrých hranách a nemůže nikde uvíznout 

 

 
 

CZ 
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LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ 

 Pokud již kameru nepotřebujete nebo není možné ji opravit, musí být zlikvidována v souladu s 
platnými předpisy. Pokud se v ní nachází baterie nebo akumulátor, musí se postupovat v souladu s platnými předpisy 
a předat je do sběrného místa. Vyhazovat baterie do domovního odpadu je zakázáno. 
Baterie a akumulátory, které obsahují nebezpečné látky, jsou na boku označeny značkou v tomto smyslu. Tyto údaje 
naznačují, že takové baterie resp. akumulátory nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Následující 
zkratky označují přítomnost těžkých kovů Cd = kadmium, HG = rtuť, Pb = olovo. 
Baterie, které již nelze použít a akumulátory, které nelze již nabít, musí být odevzdány do sběrného místa pro tento 
účel, nebo do distribučního místa. Dodržujte pravidla likvidace, společně chraňme životní prostředí! 

 
Přehled kamery 

kamera IP0308W - pohled zepředu a zezadu 

 
Přední strana:       Zadní strana: 

a. Stavová LED      a. Připojení adaptéru 
b. Světelné čidlo     b .Tlačítko Reset (dole) 

c. 3.6 mm HD objektiv     c. Slot pro SD kartu (na boku) 
d. Infračervené LED diody 
e. Tlačítko WPS 

 
Sada obsahuje 

1 * IP kamera, 1 * návod k obsluze, 1 * CD, 1* AC adaptér. 
 

Nastavení na zařízeních iOS 
Spuštění kamery:  

1. Připojte adaptér k IP kameře pro zahájení provozu 

2. Při prvním spuštění, kamera začne pracovat v režimu AP (režim AccessPoint), modrá LED dioda bliká,   

 
 
 

Kamera (AP) 
připojení WiFi  
 

IP adresa: 
192.168..1 
 

TABLET PC 
UCCAM 
 

NOTEBOOK 
IPC MONITOR 
 

PC-WIN 
IPC MONITOR  
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3. Nyní můžete začít proces instalace aplikace.  

 

 
 
Poznámka: Pokud se chcete dostat do režimu WPS, stiskněte tlačítko reset na spodní straně přístroje na dobu 3 

sekund, tehdy bude zelená LED blikat po dobu cca. 30 sekund, pak začne modrá LED svítit trvale. To znamená, že 
kamera je připojena přímo k routeru (Direct Connect). 
 
Instalace iOS APP: 

1. Stáhněte si prosím aplikaci "UCCAM" z Apple Store  
2. Po stažení aplikaci spusťte na vašem mobilním zařízení. 

 
3.  Klikněte na pole "Add a new camera" pro přiřazení nové kamery 

.  
4. K dispozici jsou tři možnosti nastavení připojení IP kamery.  
Při první instalaci IP kamery je v každém případě nutné nastavit připojení IP kamery a Wi-Fi routeru. To se provádí 

zadáním SSID identifikátoru a hesla routeru, co můžete udělat při nastavení komunikace. 

MODRÁ LED 
SVIETI 
 

Kamera (AP) 
pripojenie WiFi  
 

IP ADRESA: STATICKÝ 
DHPC Z ROUTERU 
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K tomu si vyberte úvodní nabídku Wi-Fi Wizard. 

. 
5. Dotkněte se pole "Next", zatímco LED kamery bliká zeleně, pro vytvoření přímého spojení mezi mobilním 

telefonem a IP kamerou. Pak vyberte stránku nastavení iOS WI-FI setup a ze seznamu, který se objeví, vyberte SSID 
identifikátor (jméno) kamery. SSID identifikátor kamery bude "IPCAM_XXXXXX", kde posledních 8 znaků je DID 
identifikátor zařízení, ten najdete i na štítku kamery. Výchozí heslo je 88888888 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Vyjměte ze seznamu SSID jméno, které je podobné "IPCAM_XXXXXX ", 

 
7. Když je vaše zařízení připojeno prostřednictvím Wi-Fi k SSID "IPCAM_XXXXXX" zařízení, vraťte se zpět do 

aplikace UCCAM poklepáním na políčko Home. Poté klikněte na pole NEXT a pokračujte v nastavování. (Někdy se 
stává, že UCCAM App se vrátí k hlavní obrazovce, tehdy znovu zvolte políčko "Tap a new camera" a pokračujte v 
instalaci tlačítkem "Next"). 
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8 V dalším kroku aplikace automaticky vyhledá připojenou kameru. 
Po nalezení kamery, klikněte na řádek IP kamery, zadejte své uživatelské jméno (admin) a heslo (není) 

                                              
9. Dalším krokem je výběr Wi-Fi routeru (SSID), ke kterému chcete připojit kameru, aby byla prostřednictvím něj 
dostupná přes internet, pak zadejte heslo routeru. 

                              .  
Upozornění! SSID jména některých routerů obsahují speciální znaky: např. mezerník , . " a pod. Když zařízení 

automaticky vyhledává síť, může se stát, že tyto znaky nemusí být rozpoznány, takže je vhodné vyhnout se takovým 
znakům ve jménu routeru. 
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10. Posledním krokem je uložení nastavení, uložte IP kameru do seznamu, a zadejte své uživatelské jméno a znovu 
heslo a stiskněte pole SAVE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tehdy se IP kamera restartujte a změny uloží, proto počkejte cca 1 minutu, dokud nebude modrá LED svítit, což 
znamená, že IP kamera je úspěšně připojena k routeru. 
11. Pak změňte připojení iOS zařízení, znovu připojte k Wi-Fi routeru, i když ve většině případů se mobilní zařízení 
připojí k routeru samo po restartování kamery. 
12. Nová kamera už bude zobrazena na seznamu kamer. Kliknutím na ikonu kamery můžete kameru sledovat a 
ovládat. 

           
Pro sledování obrazu kamery klikněte na orámovanou plochu v seznamu. 

 
 

kvalita 
obrazu 

Video & Audio nastavení 

Vyp. zvuk     Rozhovor / Video záznam / Foto 



7 
 

 
13. Klikněte na ikonu Tool - na níže orámované ploše - za účelem přehrávání, nastavení, editování nebo vymazání. 

                           
14. Pokud si chcete na vašem mobilním zařízení přehrát pořízené snímky, videa. 

 
Nastavení pro zařízení Android: 
Spuštění kamery: 

1. Připojte adaptér k IP kameře pro spuštění provozu 
2. Při prvním spuštění, kamera začne fungovat v režimu AP (režim AccessPoint), modrá LED dioda bliká, 
3. Nyní můžete začít proces instalace aplikace, 
Poznámka: Pokud se chcete dostat do režimu WPS, stiskněte tlačítko reset na spodní straně přístroje na dobu 3 

sekund, tehdy bude zelená LED blikat po dobu cca. 30 sekund, pak začne modrá LED svítit trvale. To znamená, že 
kamera je připojena přímo k routeru (Direct Connect). 
Instalace androidové programu: 

1. Najděte a stáhněte si aplikaci "UCCAM" z Google Play, nebo ji zkopírujte z přiloženého CD. 
2. Po stažení, pro spuštění klikněte na ikonu "UCCAM" na obrazovce vašeho mobilního zařízení 

 
 
 
 
 
 
 
3. Klikněte na pole  "Click  here to add camera"  pro přiřazení nové kamery.   
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4. K dispozici jsou tři možnosti nastavení připojení IP kamery: 

Při první instalaci IP kamery je v každém případě nutné nastavit připojení IP kamery a Wi-Fi routeru. To 
se provádí zadáním SSID identifikátoru a hesla routeru, co můžete udělat při nastavení komunikace. 
K tomu si vyberte úvodní nabídku Wi-Fi Wizard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. V tomto kroku, ujistěte se, že IP kamera je v režimu AP a stiskněte tlačítko Next.. 

 
6. Když modrá LED bliká každé dvě sekundy, klikněte na tlačítko "Next "  

 
7. Dále je třeba vytvořit přímý kontakt mezi mobilním zařízením a IP kamerou. Za tímto účelem vstupte na stránku 
Wi-Fi setup mobilního zařízení a vyberte ze seznamu, který se objeví SSID identifikátor (jméno) kamery. 
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SSID identifikátor kamery bude "IPCAM_XXXXXX", kde posledních 8 znaků je SSID identifikátor zařízení, ten 
naleznete i na štítku kamery. Výchozí heslo je 88888888. 

 
8. Když je vaše zařízení připojeno prostřednictvím Wi-Fi k SSID "IPCAM_XXXXXX" zařízení, vraťte se zpět do 
aplikace UCCAM poklepáním na políčko Home. Poté klikněte na pole NEXT a pokračujte v nastavování. (Někdy se 
stává, že UCCAM App se vrátí k hlavní obrazovce, tehdy znovu zvolte políčko "New camera" a pokračujte v instalaci 
tlačítkem "Next") 

 
9 V dalším kroku aplikace automaticky vyhledá připojenou kameru IP, zadejte uživatelské jméno (admin) a heslo 
(není) 

Poté stiskněte tlačítko "Next“. 
 



10 
 

10. Zvolte SSID identifikátor routeru, ke kterému chcete připojit kameru a zadejte heslo routeru. 

                                
Upozornění! SSID jména některých routerů obsahují speciální znaky: např. mezerník,. "a pod. Když zařízení 

automaticky vyhledává síť, může se stát, že tyto znaky nemusí být rozpoznány, takže je vhodné vyhnout se takovým 
znakům ve jménu routeru. 
11. Nyní se IP kamera restartujte a změny uloží, proto počkejte cca 1 minutu, dokud bude modrá LED svítit, což 

znamená, že IP kamera je úspěšně připojena k routeru. 
  

Poté stiskněte tlačítko "Next" pro pokračování 
12. Pak změňte připojení androidového zařízení, znovu připojte k Wi-Fi routeru, i když ve většině případů se mobilní 
zařízení připojí k routeru samo po restartování kamery. 
Stiskněte tlačítko "Next" 
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13. Objeví se setup obrazovka nové kamery, se jménem kamery, to můžete změnit např. na "Doma" nebo "Kancelář", 
a pak zadejte uživatelské jméno a heslo. 
Poté tlačítkem "Save" nastavení uložte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Nová kamera už bude zobrazena na seznamu kamer. Kliknutím na ikonu kamery, můžete kameru sledovat a 
ovládat… 
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Pro sledování obrazu kamery klikněte na plochu pod orámovanou částí. 

 
15. Klikněte na orámované ploše na ikonu "Tool" za účelem nastavení přehrávání nebo vymazání kamery. 
 

 
16. Pokud si chcete přehrát zaznamenané snímky nebo videa, stiskněte dole políčko "Gallery „.  

                                                 
Přidání už nainstalované IP kamery: 
K dispozici jsou tři možnosti nastavení připojení IP kamery, která již je připojena k Wi-Fi routeru. 
A. Načítání QR kódu (QR Code Scan) 
B. Automatické vyhledávání LAN (LAN Search) 
C. Ručně zadané (Manual Add) 
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A: Načtení QR kódu 
Každá IPCAM má štítek na spodní straně s QR kódem, po jeho načtení mobilním zařízením se zobrazí číslo 
UID. 

 
B: Vyhledávání LAN 
Pokud je mobilní zařízení připojeno ke stejnému Wi-Fi routeru, jako je IP kamera, aplikace je schopna najít 
kameru na síti.  

 
C: Ručně přidáno 
Zadejte identifikátory kamery (UID), heslo. 

 
Instalace klienta   

1. PC klientský software si můžete stáhnout na http://www.cn-dvr.com/service/?106.html nebo z přiloženého 
CD. Po instalaci se vám zobrazí následující ikona, na kterou pak poklepejte 
2. Poté se přihlaste. Uživatelské jméno je admin. Heslo: není. 
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3. Klikněte na nápis "manage" a přejdete na následující stránku 

 
4. Pro další postup klikněte na tlačítko "Add" (Přidat) 

 
5. Pro nalezení kamery klikněte na tlačítko "search", pak se název kamery objeví v seznamu. Poté klikněte 

na tlačítko "confirm" (potvrdit). 

 
6. Nyní můžete vidět obraz z kamery na centrální obrazovce 



23 
 

Nastavení prohlížeče (IE / Firefox / Safari) 

1. Z dodaného CD nainstalujte IP Search Tool (IPCamera). Po instalaci se na ploše objeví následující 
ikona. Pro spuštění dvakrát na ni klikněte.  

 Spusťte vyhledávač "IPCamera" (při prvním přihlášení nalezne kameru na 192.168.1.1). Prostřednictvím 
prohlížeče IE, Firefox nebo Safari máte na nalezené adrese přímý přístup s prohlížečem ke kameře. 
Uživatelské jméno je admin, heslo: prázdné 

 

 
 

A: Nastavení upozornění E-MAILEM v prohlížeči:  

1. Spusťte software pro detekci IP a po vstupu do prohlížeče IE, zvolte "Device Management" a vyberte 

položku E-mail Alert.. 
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2.  Vyberte řádek Alarm Setting (nastavení alarmu), zvolte z nabídky "Send Mail" a nastavte Alarm 
Duration. (Délku alarmu). Také nastavte režim detekce Enable Motion Detect (umožnit detekci 
pohybu). 

 
3. Nastavte správnou e-mailovou adresu a stisknutím tlačítka "Test Button" otestujte správnou funkci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nahrávání a prehrávání z Micro SD karty pomocou PC  

1. Vložte SD kartu do IP kamery (kamera je vypnuta). 
2. Spusťte program PC klienta, klikněte na obrázek kamery 
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3 Pak můžete spustit, zastavit nahrávání tlačítkem "Start record" nebo "Stop record" 

 
4.Nahraný video soubor (ve výchozím nastavení) se nachází v knihovně:  

C:\xx\x\CameraMonitor\debug\ManuaIRecord  . 

 
Nahrávání videa na paměťovou kartu 
Upozornění! Použitá SD karta by měla být přednostně Class 10! 
K dispozici jsou dva typy režimů záznamu pro IP kamery 
A. Nahrávání na podnět detekce pohybu (výchozí nastavení) 
B. Načasovaný záznam 
A: Nastavení nahrávání na podnět detekce pohybu 

1) Klikněte na ikonu "Tools" v seznamu kamer, pak v pop-up menu vyberte řádek "Settings". 
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2) Klikněte na řádek "Record Settings" (nastavení nahrávání) 

 
 

Enable Recording (povolit nahrávání): Vypínač záznamu IP kamery, normální povoleno. 
Edit Schedule (nastavení časovače): Nastaví IP kameru pro záznam v určitý čas a datum. 
SD Card format (Formátování SD karty): Formátování paměťové karty. Pozor! Všechna data na kartě 
budou ztracena!. 
Enable Motion Detect (Povolit detekci pohybu): IP kamera dokáže detekovat pohyb před kamerou a tehdy 
může poslat e-mailem fotozáznam nebo nahrávat video na paměťovou kartu. 
Sensitivity (citlivost): od 1 do 10, přednastavení = 5. 
 
B: Nastavení časovaného záznamu 
1) Klikněte na pole "Edit Schedule" pro vstup na tabulku načasování. Každé pole představuje 4 hodinový 
blok během jednoho dne. 
Po vyznačení jednoho časového bloku bude kamera nahrávat video po dobu 4 hodin. 
2) Priorita nastavení časovaného videa já vyšší než videa na podnět detekce pohybu. 
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Přehrávání videozáznamu 

1) Vložte SD kartu a přejděte na ikonu Tools v seznamu kamer, pak v pop-up menu, přejděte na "TF" (SD) 

 
2) Vyberte video, které máte zájem přehrát.  

 
3) Pro odstranění video souboru, klepněte na ikonu Tools 
Bezplatné přehrávání videa VLC přehrávačem 
1. Nainstalujte si bezplatný VLC přehrávač z CD nebo si ho stáhněte z internetu: 
http://www.videolan.org/vlc/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. IP kamera ukládá video soubory na paměťové kartě v tomto formátu: 
" DID-číslo-20140515145619-1400136979-59-1.asf " 
3. Klikněte pravým tlačítkem myši na název * .asf souboru a pro otevření zvolte VLC Media Player a 
přehrajte video. 
 
Nastavení systému 

1. Stav zařízení 
Indikátor stavu zařízení si můžete prohlédnout na straně (IPCAM information). 

 

http://www.videolan.org/vlc
http://www.videolan.org/vlc
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2. Nastavení časového pásma 
1) Synchronizace s NTP serverem: IP kameru lze synchronizovat s NTP serverem, který poskytuje 

správný čas. Uživateli stačí nastavit správné časové pásmo, aby dostal správný místní čas. 
2) Synchronizace s časem telefonu: Při zapnutí této funkce bude kamera kopírovat přesný čas z 

mobilního telefonu. 

 
3. Zadání hesla 

Na této stránce může uživatel změnit heslo kamery, které je ve výchozím nastavení prázdné. 

 
4. Nastavení IP  

Ve většině případů by bylo třeba využít služeb DHCP serveru, ale údaje IP kamery může uživatel zadat 
taky ručně.  
 

 
5. Informace o bezpečnostním nastavení WIFI. 
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6.. Nastavení odesílání e-mailů (Mail) 

1)  Posílání alarmu mailem (Send Alarm Mail): Můžete povolit, aby kamera při detekci pohybu zhotovila 
fotografii a odeslala ji na zvolenou e-mailovou adresu. 
2)  Počet připojených snímků (Number of pictures attached): Můžete zvolit počet snímků, které má 
kamera odeslat. 
3)  Údaje odesílatele e-mailu: Údaje serveru e-mailové služby používané uživatelem a oprávnění 
(uživatelské jméno, heslo). Zde je třeba zadat úplnou e-mailovou adresu. 
4)  Příjemce (Receiver 1-4 Email): Uživatel může zadat emailové adresy 4 příjemců. 
5)  SMTP server: jméno e-mailového serveru, před zadáním zkontrolujte u svého poskytovatele služeb 
Příklad: gmail uživatel 
SMTP server address is: smtp.gmail.com (přesný název cesty k serveru) 
SMTP Port: 465 (číslo použitého portu) 
Transport Layer Security Protocol: TLS Need Authentication: enable (Typ identifikace) 
Sender 's SMTP Account: email account name (uživatelské jméno) 
Sender 's SMTP Password: email account password (heslo uživatele) 

                        
6) Kameru lze nastavit tak, aby posílala e-mail i v případě změny Internetové IP adresy. 
7) Při nastavování lze kamerou odeslat testovací e-mail, pro zkontrolování nastavení. 

 
7. Nastavení nahrávání a alarmu 

Naleznete v kapitole 4. 
Nástroje / TOOLS 
1) Obnovení továrního nastavení (Restore Factory Settings): To vymaže všechna nastavení a restartujte 
kameru. Uživatel musí znovu spustit instalaci. 
2) Restart Reboot Device: Kameru lze na dálku restartovat, nastavení zůstanou nezměněny. 

 
Řešení problémů: 

Chyba Řešení 

Aplikace nemůže najít kameru • Ujistěte se, že jsou kamera i mobilní zařízení připojená 
ke stejnému Wi-Fi routeru, při prvním nastavení 

• Ujistěte se, že router je zapnutý 
• Ujistěte se, že je kamera zapnutá 
• Použijte funkci "ADD CAMERA" a ručně přidejte 

kameru do seznamu. 
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Wi-Fi router se neobjeví v seznamu  • Ujistěte se, že funkce SSID Broadcast je zapnutá na 
Wi-Fi routeru. Ohledně nastavení se poraďte s 
dodavatelem Wi-Fi routeru, pokud je to nutné. 

• Wi-Fi protokol zabezpečení na routeru má být WPA / 
WPA2 / WPA2-PSK. Z bezpečnostních důvodů se 
použití protokolu WEP nedoporučuje u některých Wi-Fi 
routerů. 

Poznámka: šifrovací protokol WPAIWPA2IWPA2 • PSK 

je novější a účinnější než méně bezpečný WEP 
protokol. 

Není žádný obraz • Ujistěte se, že síťový adaptér není poškozen, nemá 
poruchu, že je napětí v zásuvce? 

• Přesuňte kameru na místo, kde je lepší Wi-Fi signál. 
• Ujistěte se, že kamera je správně nakonfigurována v 

aplikaci. 
• Ujistěte se, že mobilní zařízení je správně připojeno k 

síti 3G / 4G / Wi-Fi. 

Slabý Wi-Fi signál 
Špatná kvalita obrazu 

• Bezdrátové systémy, jako jsou např. domácí stereo 
systémy, mohou snížit rádiový signál bezdrátové 
kamery. Umístěte taková zařízení co nejdále od 
kamery 

• Očistěte objektiv kamery hadříkem na tento účel. 
Nečistoty nebo prach na objektivu kamery mohou také 
způsobit problémy s kvalitou.  

Detekce pohybu nefunguje nebo je příliš citlivá • Ujistěte se, že citlivost je nastavena na pozici ON (viz 
kapitola Nastavení citlivosti). 

• V režimu detekce pohybu se pro zahájení nahrávání 
videa pohyblivý objekt musí nacházet v úhlu kamery  

Aplikace nezaznamenává videosoubory • Ujistěte se, že je SD karta správně vložena na místo 
• Ujistěte se, že je detekce pohybu správně nastavena 

(viz kapitola Nastavení citlivosti). 
  • SD kartu při prvním použití naformátujte (viz kapitola 

Formátování SD karty) 
• Ujistěte se, že používáte kartu typu Class 10 

E-mail alarm nefunguje • Ujistěte se, že oznámení e-mailem je povoleno (viz 
kapitola Posílání alarm mailu). 

• Pro alarm e-mailem se doporučuje např. Gmail účet 
Zkontrolujte, zda máte platná povolení k systému. Pro 
nastavení viz kapitola Nastavení e-mailu. 

• Ujistěte se, že jste zadali e-mailovou adresu správně. 

V noci jsou zobrazeny pouze bílé body • Neviditelné infračervené světlo LED diody používané 
pro kameru, se může odrážet od některých povrchů 
např. skla. Kameru nainstalujte tak, aby nebyla oproti 
oknu, nebo jiných odrážejících se ploch, které mohou 
mít vliv na noční provoz. 

  Vhodné je kameru používat na dobře osvětlených 
místech. 

 Chyba paměťové karty • Zkontrolujte, zda je paměťová karta na správném místě 
a zda je naformátovaná 

• Ujistěte se, že používáte kartu typu Class 10 
Poznámka: 

Uložte data před formátováním karty. 
 Formátování smaže všechna data 
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Zobrazený je nesprávný datum a čas Nesprávný datum a čas může mít za následek 
nečekané snímky. Ujistěte se, že jste vybrali správné 
časové pásmo (viz nastavení časového pásma) 

• Ujistěte se, že vaše mobilní zařízení má správně 
nastaveno datum a čas. 

• Systém je schopen synchronizovat přesný čas i s 
internetem. Ujistěte se, že kamera je správně 
připojena k internetu. 
Pokud s vaším mobilním telefonem funguje vzdálené 
připojení, pak byste určitě měli mít přístup ke kameře. 

 
SPECIFIKACE: 

Údaje Wi-Fi  
Wi-Fi standard WiFi 802.11 b/g/n 

WPS Ne 

    

Provozní rozsah 150 m (venku) 

Anténa 3dBi 

Kamera: 

Kryt kamery, odolnost vůči vodě interiérový 

Obrazový snímač PixArt CMOS 1/5" snímač 

Expozice / Vyvážení bílé Automatické 

Mikrofon Ano 

Reproduktor Ne 

  40° Horizontálně 

Pozorovací úhel 28° Vertikálně 

  +/- 3° 

IR (infra)  LED 10 ks 

Noční vidění Maximum 10 m 

slot pro SD kartu Ano 

Jas Manuálně 

Záznam 

Detekce pohybu ze Software 

Nahrávání s časovačem Ano 

Okamžité nahrávání Ano (na mobilním zařízení) 

Formát záznamu souboru MJPEG (.asf) 

Nastavení záznamu 320 x 240, 640 x 480, max. 30 snímků /s 

SD Overrides Ano 

 
Média uložení 

 Kapacita Micro SD karty Očekávaná doba nahrávání (21Mbyte / min) 

4G 190 min. 

8G 390 min. 

16G 780 min. 

32G 1,560 min. 

 
IMPORTÉR / DISTRIBUTOR 

GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZEKELY E. U. 11. 
ZEMĚ PŮVODU: ČÍNA 

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

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

