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Poznámky a  záruka

Poznámky:

● Kamera v současnosti podporuje pouze Wi-Fi 2,4 GHz.

● Nezapomeňte odstranit fólii na objektivu, jinak nebude 
možné načíst QR kód.

● Heslo do Wi-Fi nemůže obsahovat speciální znaky jako @ 
a *.

● Kamera podporuje SD karty třídy Class 10 s kapacitou 8 – 
64 GB. Před použitím kartu naformátujte. Kartu vkládejte 
pouze do vypnuté kamery.

● Pokud je video rozmazané, ve video rozhraní nastavte 
režim HD.

● Nastavte dvoukanálové audio: Setting – Basic function 
settings – Speech method – Two-way-talk.

● Kamera používá technologii smyčky. Pokud bude kapacita 
SD karty vyčerpána, nejnovější soubor přepíše nejstarší 
soubor.

      Amerika: support.us@apemans.com
      Evropa: support.eu@apemans.com
      Japonsko: support.jp@apemans.com
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Příslušenství produktu

            Chytrá kamera                                  Manuál

     USB kabel                     Nabíječka                   Šrouby

Popis výrobku
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Popis výrobku

1. Fotorezistor 5. Reproduktor

2. Objektiv 6. Konektor napájení

3. Mikrofon 7. Reset

4. Slot SD karty 8. Kontrolka napájení
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Základní parametry

CPU RTS3903N

Anténa 2,4 – 2,5 GHz

Senzor SC2235

Objektiv
Ohnisková vzdálenost: 3,6 mm

2 MP

Wi-Fi

Protokoly: HTTP/DHCP/IP/TCP

Frekvenční pásmo: 2,4 GHz

Kanál: 1TX/1RX

Video
Formát: H.264

Rozlišení: 1920x1080

Max. obr./s: 1080P/25FPS

Mikro SD karta 8 – 64 GB

Class 10

Formát záznamu: AVI

Napájení DC 5V / 2,0 A

Noční záznam Podporuje
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Popis softwaru

Registrace uživatele a přidání kamery

TuyaSmart je aplikace pro ovládání kamery prostřednictvím 
mobilních zařízení. Podporuje oba systémy iOS a Android. 
Můžete stahovat videa a vzdáleně ovládat kameru.

Stažení aplikace

Naskenujte QR kód a stáhněte si nejnovější verzi.
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Registrace, přihlášení a nastavení hesla

Spusťte aplikaci a klikněte na Vytvořit nový účet

Create new account

1. Registrace
● Vyberte zemi, nebo region, kde se nacházíte.
● Zaregistrujte svou mailovou adresu.
● Zvolte „Souhlasím s uživatelskou smlouvou a 

podmínkami ochrany osobních údajů“.
● Klikněte na Next..
● Zadejte ověřovací kód, který dostanete mailem.
● Nastavte heslo.
● Registraci dokončíte kliknutím na Confirm.

Poznámka:

● Heslo musí mít 6 až 18 znaků.
● Pokud vám při registraci nepřijde ověřovací kód mailem

 Zkontrolujte, zda vám nepřišel do složky Spam.①
② Zkuste použít jinou mailovou adresu.
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Přidání kamery
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● Připojte kameru k napájení.

● Asi o 15 vteřin později kamera vydá zvuk DU-DU.

● Kameru přidáte kliknutím na „Add device“ a kliknutím na 
„Security&sensor“.

● Zvolte „Smart Camera“.

● Zkontrolujte, zda kontrolka napájení bliká oranžově. Pokud 
kontrolka nebliká, kameru resetujte.

● Klikněte na „Next step“.
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● Zadejte heslo (podporuje Wi-Fi 2,4 GHz).

● Klikněte na „Potvrdit“.

● QR kód umístěte před objektiv do vzdálenosti 15 až 
20 cm.

● Až uslyšíte pípnutí, klikněte na „Heard the beep“.

● Kamera bude připojena až se zobrazí 100%.
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● Pokud připojení selže, klikněte na „Otherwise“ (jinak).

● Zvolte SmartConfig.

● Klikněte na „Next“.

● Klikněte na Confirm. (Potvrďte správnost hesla).

● Kamera je úspěšně připojena až se zobrazí 100%.

● Pak můžete pojmenovat vaši kameru.
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Detaily o funkcích softwaru

1. Více
2. Wi-Fi signál
3. Reproduktor
4. Výběr rozlišení – SD/HD
5. Celá obrazovka
6. Snímek obrazovky
7. Klikněte na ikonu a mluvte, ikona se zbarví do modra. 

Zvuk bude odeslán do kamery. Použijte s reproduktorem 
a vytvořte two-way audio.

8. Přehrajte si minule nahrané video
9. Ručně zaznamenejte na váš telefon
10. Ručně zkontrolujte záběr objektivu
11. Přepínač výstrahy detekce pohybu
12. Video můžete přehrát
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Přehrávání

1. Posuňte červenou časovou osu na videozáznam (uvidíte pouze 
dnešní video).

2. Přímo zobrazte videa podle data.
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Více

1. Sdílejte video s ostatními přidáním jejich účtu.
2. Základní funkce nastavení: překlopit a režim audio. Režim 

audio zahrnuje One-way audio a Two-way audio.
3. Přepínač detekce pohybu, nastavení citlivosti a časový 

rozvrh detekce.
4. Přepínač sledování pohybu
5. Nákup služeb s přidanou hodnotou: služba cloud.
6. Nastavení paměťové karty. (Povolení „SD Card Record 

Switch“ pro spuštění nahrávání na SD kartu. Vyberte 
nepřetržité nahrávání „continous recording“ nebo nahrávání 
události „event recording“.

7. Zpětná vazba: oznamte nám vaše problémy.
8. Aktualizace firmwaru na nejnovější verzi.
9. Odstranit zařízení, pokud chcete zařízení opětovně připojit.
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Já

1.   Zkontrolujte zprávu o detekci pohybu. (Je zapotřebí SD karta).

Nastavení

1. Změna přepínače zvuku
2. I v případě, že aplikace TuyaSmart není spuštěna, může vám 

přijít oznámení o detekci pohybu.
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