
                                                                                   Návod k obsluze
T869 - IP kamera wifi HD, MIC, Intercom, microSD, rotující

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité
pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste
jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste
si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis: 
- Při používání zařízení se vyvarujte míst s extrémně vysokými nebo nízkými teplotami, 
vysokou vlhkostí, silným magnetickým polem a vysokofrekvenčním rušením a kontaktem s 
kapalinami nebo výpary.
- Nerozebírejte ani neprovádějte žádné změny v přístroji sami ani třetími osobami. Toto řízení 
může mít za následek ztrátu záruky. Jakékoliv opravy zařízení smí provádět pouze 
autorizované servisní středisko určené výrobcem.
- Při používání zařízení používejte heslo, abyste předešli náhodnému úniku citlivých dat. Nikdy 
neuvádějte své heslo.

Obsah sady
Před použitím přístroje se ujistěte, že je fotoaparát neporušený a zkontrolujte, zda je sada 
kompletní.

Popis zařízení – přední strana
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Funkce
Indikátor - červená LED svítí: fotoaparát je zapnutý.
                  - Červená LED bliká: čeká na přidání zařízení uživatele.
                  - Zelená LED svítí: čeká na spojení aplikace.
                 - Zelená LED dioda bliká: fotoaparát je připraven.
Tlačítko RESET - Podržením tlačítka RESET po dobu 5 sekund obnovíte tovární nastavení.

Popis zařízení – zadní strana

Funkce
Zásuvka - USB DC 5V
Slot pro paměťovou kartu - Maximální kapacita paměťové karty je 128 GB.

Stojan - Díky připojenému stojanu lze fotoaparát namontovat na zeď nebo strop.

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Použití:
Zapnutí zařízení

Připojte napájecí kabel k fotoaparátu pomocí napájecího kabelu a poté připojte napájecí zdroj 
do síťové zásuvky.
Když se rozsvítí červeně, znamená to, že zařízení bylo spuštěno. Fotoaparát na začátku spustí 
automatickou kalibraci.
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Registrace uživatele
Připojte fotoaparát a telefon k síti WiFi (WiFi 5G není podporován), naskenujte QR kód a 
stáhněte si a nainstalujte vyhrazené aplikace, poté zaregistrujte uživatele podle pokynů 
zobrazených v aplikaci.

Popis konfigurace
Přidání zařízení
Chcete-li přidat zařízení, musíte se k aplikaci přihlásit, připojit telefon k zóně Wi-Fi, ze které 
chcete fotoaparát připojit, a přidat zařízení podle pokynů. Pokud se indikátor rozsvítí červeně, 
znovu připojte fotoaparát k síti Wi-Fi. Chcete-li to provést, podržte tlačítko RESET po dobu 5 
sekund a obnovte tovární nastavení a přidejte program.

Instalace zařízení (volitelné)
Stěna, na které bude fotoaparát namontován, by měla mít odpovídající tloušťku a byla schopna
udržet trojnásobek hmotnosti zařízení.
1) Instalace základny
Vyberte si čistou, plochou stěnu. Označte místo vrtání a upevněte základnu ke stěně pomocí 
montážních čepů.

2) Instalace kamery
Připevněte fotoaparát k základně a otočte jím o cca 90°
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3) Připojení kabelů
Připojte napájecí zdroj k zařízení. Po správné instalaci a spuštění se kamera automaticky 
připojí k dříve uložené síti Wi-Fi (pouze pokud byla uložena).

Popis funkce

Implementace některých funkcí produktu (mimo jiné včetně prohlížení videa v reálném čase, 
vzdáleného přehrávání videa, předávání varovných informací, přijímání hlasů a sdílení) závisí 
na kvalitě připojení k internetu.

Vzhled nabídky aplikace
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Popis obrazovky náhledu kamery

Panoramatický obraz a 3D navigace
Funkce 3D navigace umožňuje otočit fotoaparát pomocí telefonu přesunutím obrazu prstem.
Díky tomu může uživatel rychle a přesně vybrat pozice kamer. Tato funkce nabízí vysokou 
přesnost a rychlost operací.
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Režim varování

Stisknutím  přejdete na rozhraní režimu varování. Pokud je ve fotoaparátu instalována 
karta SD, může uživatel zobrazit a stáhnout snímky výstrah. Pokud karta neexistuje, zařízení 
odesílá pouze zprávy o detekci provozu. Po úspěšném stažení obrázku s upozorněním klikněte 
na ikonu přehrávání na obrázku, vyhledejte soubor s videem a zařízení se před upozorněním 
přehraje video.

Režim šifrování
Pro zajištění maximální bezpečnosti pro uživatele je možné kameru zabezpečit heslem. Musíte 
zadat nastavení fotoaparátu a poté kliknout na Režim šifrování.
1. Výchozí šifrování (není vyžadováno žádné heslo)
2. Nestandardní šifrování (při každém zobrazení webové kamery bude vyžadováno heslo.

Poznámky
- Zařízení musí být umístěno v otevřeném prostoru mimo kovy
- Zařízení neumísťujte za nábytek nebo do blízkosti mikrovlnné trouby.
- Vyvarujte se vedení kabelů pro připojení kabelů.
- Ujistěte se, že je fotoaparát v dosahu signálu Wi-Fi.
Důležité informace
- Pro vaši vlastní bezpečnost a pro ty, kteří jsou vám blízcí, chraňte heslo fotoaparátu, abyste 
předešli úniku osobních údajů a obrazů z fotoaparátu.
- Před vložením nebo vyjmutím karty SD vypněte napájení. V opačném případě může dojít k 
poškození karty SD.

Seznam možností nastavení
- Programování obrázků
- Režim varování
- Nastavení zvuku
- Nastavení jazyka a časového pásma
- Sdílení kamer
- Možnost vypnutí LED
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Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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