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WI-FI IP KAMERA S NOČNÝM
VIDENÍM IPCAM-2000
MANUÁL NA POUŽITIE

1. KONFIGURÁCIA KAMERY
• Najskôr otvorte náhľad video prenosu.
A Stlačte tlačidlo úprav v pravom hornom rohu obrazovky.
B Otvorí sa obrazovka nastavení kamery  a zobrazí sa prehľad aktuálnych  
 konfigurácií  kamery.

2. NASTAVENIA VIDEO STREAMU
2.1 Kvalita video streamu
A Ak chcete zmeniť kvalitu video streamu, stlačte tlačidlo Kvalita videa.
B Zobrazí sa zoznam stupňov kvality videí, ktoré môžete vybrať. Vyberte  
 požadovaný stupeň kvality videa.
C Po výbere požadovanej kvality videa  sa aplikácia vráti na obrazovku 
 s nastaveniami.

2.2 Video flip
• Vďaka video flipu môžete prehrať video stream ,keď je napríklad kamera  
 namontovaná na strop.
A Pre otočenie video streamu stlačte Video flip.
B Zobrazí sa zoznam rôznych spôsobov, akými môžete otočiť  video stream.  
 Vyberte požadovaný spôsob otočenia videa.
C Po výbere požadovaného spôsobu otočenia videa sa aplikácia vráti 
 na obrazovku s nastaveniami.

2.3 Nočné videnie
• IP kamera automaticky zmení režim na nočné videnie, keď je tma a ukončí  
 nočné videnie, aj keď je k dispozícii dostatok okolitého prirodzeného svetla. 
 V režime nočného videniamôžete uzamknúť kameru aj keď je dostatok  
 okolitého svetla.
A Stlačte tlačidlo Force night vision/Nočné videnie, aby ste uzamkli kameru 
 v režime nočné videnie.

3. DETEKCIA POHYBU
3.1 Zaznamenanie pohybu
• IP kamera má funkciu  zaznamenať  pohyb. Keď kamera zaznamená pohyb,  
 aktivuje sa odoslanie notifikácie/oznámenia o  detekcii pohybu.
• Poznámka: uistite sa, že v aplikácii je nastavené odosielanie upozornení.
A Prepnutím prepínača detekcie môžete zapnúť alebo vypnúť detekciu  
 pohybu.

3.2 Citlivosť detekcie
• Môžete zmeniť citlivosť, kedy má kamera zaznamenať pohyb.
A Ak chcete zmeniť citlivosť detekcie pohybu, stlačte  tlačidlo Citlivosť detekcie
B Zobrazí  sa zoznam rôznych citlivostí detekcie pohybu. Vyberte požadovanú  
 citlivosť.
C Po výbere detekčnej citlivosti sa aplikácia vráti na obrazovku s nastaveniami.

3.3 Notifikačný/Oznamovací interval
• Pre funkciu detekcia pohybu je možné aktivovať časový interval medzi  
 oznámeniami .
A Ak chcete zmeniť čas medzi oznámeniami, stlačte tlačidlo Notification  
 interval.
B Zobrazí sa zoznam oznamovacích intervalov. Vyberte požadovaný interval  
 oznámení.
C Po výbere intervalu oznámení  sa aplikácia vráti na obrazovku s nastaveniami.
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4. NASTAVENIA NAHRÁVANIA
4.1 Režim kamery
• Môžete zmeniť  režim nastavenia video streamu.
A Ak chcete zmeniť zaznamenávanie  video streamu, stlačte tlačidlo 
 Mode/Režim.
B Zobrazí sa zoznam nahrávacích režimov. Vyberte požadovaný režim  
 nahrávania. Continuous recording/Nepretržité nahrávanie: Táto možnosť  
 umožňuje kamere zaznamenávať video stream nepretržite.Record in motion/ 
 Zaznamenávanie pohybu: S touto voľbou kamera zaznamená video stream, 
 keď bol zistený pohyb.
C Po výbere režimu nahrávania sa aplikácia vráti na obrazovku  s nastaveniami.

4.2 Zobrazenie nahrávok
A Po nahraní video streamu si môžete pozrieť nahrávku stlačením tlačidla 
 View recordings/Zobraziť nahrávky.
B Otvorí sa nová obrazovka s prehľadom nahratých video nahrávok. Stlačte 
 na nahrávku, ktorú chcete zobraziť.
C Nahrané video sa prehrá.

4.3 Celkový priestor a voľný priestor pre nahrávky
• Celkový priestor: Môžete si pozrieť, akú celkovú kapacitu má pamäťová karta  
 micro SD umiestnená  vo vnútri kamery.
• Voľný priestor: Možete si pozrieť, koľko voľného priestoru je k dispozicii 
 na inštalovanej pamäťovej karte micro SD.

4.4 Formátovanie karty micro SD
A Na vymazanie vloženej karty micro SD stlačte tlačidlo Format micro SD card/  
 Formátovanie karty micro SD. Poznámka: Umiestnená micro SD karta bude 
 s touto funkciou úplne vymazaná. Uistite sa, že máte dáta z karty zálohované. 
B Zobrazí sa okno s potvrdením, že karta microSD bude naformátovaná. 
 Stlačením tlačidla  Format  bude karta micro SD úplne vymazaná.

5. NASTAVENIA WIFI 
5.1 Správa nastavení WIFI
A Ak chcete zmeniť sieť WIFI kamery, stlačte tlačidlo Správa nastavenia WIFI.
B Otvorí sa nová obrazovka. Vyberte požadovanú sieť WIFI, ku ktorej chcete   
 kameru pripojiť.
C Zadajte heslo pre sieť WIFI,
D Stlačte NEXT/ĎALEJ

6. AKTUALIZÁCIA KAMERY
6.1 Aktualizácia firmvéru
A Ak je pre IP kameru k dispozícii nový firmware, je možné ho aktualizovať. 
 Stlačením tlačidla Update firmware/Aktualizovať firmvér stiahnite 

 a nainštalujte najnovší firmvér pre IP kameru. Po stiahnutí a nainštalovaní  
 nového firmvéru sa kamera  reštartuje. Môže to trvať až dve minúty. 

7. ULOŽENIE NASTAVENÍ
A Po dokončení  konfigurácie kamery, stlačte tlačidlo CONFIRM/ULOŽIŤ 
 pre uloženie zmien  konfigurácie kamery.
B Aplikácia sa vráti na obrazovku video stream.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

• Otázka: Počas inštalácie sa nezobrazuje ukážka video streamu.
 Odpoveď: Skontrolujte, či je váš smartphone / tablet pripojený k sieti WIFI  
kamery  podľa pokynov v časti Manuál, ktorý bol dodaný s kamerou.

• Otázka: Nepočuť  žiadny zvuk.
 Odpoveď: Ak chcete počuť zvuk z kamery, uistite sa, že ste zapli zvuk kamery  
na spodku vášho video streamu, zvuk vášho smartfónu / tabletu je zapnutý  
a nie je v tichom režime.

• Otázka: Ako môžem nahrávať video stream.
 Odpoveď: Ak chcete nahrávať video stream, musíte do kamery  nainštalovať  
kartu micro SD. Po inštalácii micro SD karty postupujte podľa krokov 
v kapitole 4 a zvoľte požadované nastavenia nahrávania.

• Otázka: Môj video stream je zaseknutý.
 Odpoveď: Pokúste sa obnoviť video stream kamery stlačením tlačidla  
obnovenia v hornej časti  obrazovky video stream.

• Otázka: Prečo nedostávam oznámenia  pri detekcii pohybu.
 Odpoveď: Uistite sa, že v aplikácii je nastavené odosielanie upozornení.
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