
                                                                                   Návod k obsluze
T869B - IP kamera wifi HD, MIC, Intercom, microSD, rotující, XBLITZ

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!

Pro přednastavení kamery musíte mít telefon nebo tablet se systémem Android nebo iOS a být 
v dosahu WiFi sítě, ke které máte přístup (klíč nebo heslo, pokud je síť chráněna heslem)

1. Připojení zařízení
Připojte napájecí kabel k fotoaparátu.

2. Stáhněte a nainstalujte software (Android nebo iOs)
Chcete-li stáhnout software, navštivte webovou stránku: http://xblitz.pl/ready nebo 
naskenujte QR kód umístěný na obalu fotoaparátu (vyberte QR kód pro Android nebo iOS)

3. Přidejte kameru
V hlavním okně mobilní aplikace vyberte možnost „Přidat zařízení/add device“. Vyberte 
možnost " Bezdrátová konfigurace WiFi /Wireless Configuration WiFi". Z různých typů zařízení, 
které můžete vidět na další obrazovce, vyberte "Camera/Fotoaparát". Umístěte chytrý telefon 
nebo tablet s nainstalovanou mobilní aplikací v těsné blízkosti k fotoaparátu, poté vyberte 
tlačítko "Next/Další" zobrazené na další obrazovce průvodce. Na další obrazovce zadejte heslo 
pro vaši WiFi síť a klikněte na " Spusťte konfiguraci /Start Configuration" (chytrý telefon vydá 
zvuk vytáčení a pokusí se připojit k fotoaparátu). Po chvíli se ozve zpráva „Začátek 
spojení/Connection Start“ a po úspěšném připojení „Připojení úspěšné/ Connection successful“.
Po připojení se fotoaparát zobrazí v seznamu zařízení.
Fotoaparát lze také přidat ručně. Po zvolení "Add device/ Přidat zařízení" zadejte do 
kamerového pole: "Name/Název" zadejte název kamery (nebo ponechte výchozí název: WiFi 
camera). V poli "Typ zařízení/Device Type" je výchozí volba: Fotoaparát (po vstupu do tohoto 
menu můžete změnit typ zařízení na jeden z dalších typů dostupných v seznamu).
Do pole "DID" (ID zařízení - identifikátor zařízení) zadejte řetězec znaků umístěný na štítku na 
zadní straně fotoaparátu. Do pole "Uživatel/User" zadejte své uživatelské jméno nebo 
ponechte výchozí možnost: admin. Do pole PWD zadejte heslo (výchozí heslo je prázdné).

4. Používání fotoaparátu
Chcete-li začít ovládat kameru z mobilní aplikace, vyberte možnost "bezdrátová konfigurace 
WiFi/Wireless cofiguration WiFi". Z různých typů zařízení, které můžete vidět na další 
obrazovce, vyberte "Fotoaparát/camera". Umístěte chytrý telefon nebo tablet s nainstalovanou
mobilní aplikací do těsné blízkosti fotoaparátu, poté vyberte tlačítko "další/next" zobrazené na 
další obrazovce průvodce. Na další obrazovce v poli "heslo WiFi/Wifi Password" zadejte heslo 
pro vaši WiFi síť, poté klikněte na "Spustit konfiguraci/Start Configuration" (chytrý telefon vydá
zvuk vytáčení a pokusí se připojit k fotoaparátu). Po chvíli se ozve zpráva „Začátek 
spojení/Connection start“ a po úspěšném připojení „Připojení úspěšné/Connection Successful“. 
Po připojení se fotoaparát zobrazí v seznamu zařízení.
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Na pravé straně názvu kamery je ikona symbolizující nastavení fotoaparátu. Po stisknutí se 
zpřístupní menu nastavení kamery (WiFiCAM Setting):

- Nastavení zařízení
- Nastavení WiFi
- Uživatelské nastavení
- Nastavení času
- Nastavení alarmu
- Nastavení FTP
- Nastavení pošty
- Nastavení SD
- Nastavení ONVIF
- Nastavení DDNS
- Nastavení aliasu
- Nastavení jazyka hlasu (čínština, angličtina, žádná)
- Nastavení LED (zapnutí / vypnutí LED)

Upozornění: po úspěšném připojení kamery změňte uživatelské jméno a heslo!

Chcete-li zobrazit pohled z kamery na obrazovce smartphonu nebo tabletu, vyberte ze 
seznamu zařízení dříve přidanou kameru a dostanete se do okna náhledu:

Horní řádek ikon:
- Zrcadlový pohled horizontálně
- Zrcadlový pohled vertikálně
- Automatická rotace horizontálně
- Automatická rotace vertikálně

Dolní řádek ikon:
- Zapnutí / vypnutí zvuku
- Vyfotit
- Spuštění videa (minimálně 10 sekund)
- Vyberte video kvality záznamu
- Předvolby
- Jas
- Kontrast
- Obnovení výchozího videa
- Povolení / zakázání IR
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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

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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