Securia Pro Auto Tracking Wifi camera 1080p/2MP
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Packing details
Please check the condition of camera after opening the color box,
and the details of the accessories are shown below:

Main product: Camera * 1

Accessory 1: USB Cable * 1

Accessory 2: A / B Bracket

Adapter * 1

C Bracket
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Screws bag × 1

Product details
Please check the interface and buttons of the camera before using.

Led night vision

Photosensitive resistance

Infrared light
FullHD lens

TF card slot

Front of type A

Speaker

Ethernet port RJ45

5V 1.6A
Power interface
Factory reset button

Back of type A
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Preparations: How to configure device
Note:Voice prompts are available throughout the configuration
process. Memory card can be installed first, then connect the
device to the power supply; (Memory card does not support
plugging in and out of power, please plug in and out of the device
after poweroff.)
Connect the power supply

Memory card placement method

Please make sure to place the memory
card in the direction indicated in the figure
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How to download APP
Method 1:
A. Open your mobile APP (e.g. Facebook / Twiter / WeChat).
B. Scan the following QR code „Securia Home“, then enter the mobile store
to download
Method 2:
Search „Securia Home“ in the mobile APP sore directly and download it.

"Securia Home" QR code for download
Universal for Android / iOS
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Registration and login
1 If you have a WeChat or Facebook ID, you can use the “Quick Login”on the
APP interface directly.
2 You can also create a new username and login: Click "Sign Up" to get
a new account & password.
3 Enter your new username and pasword
4 Use the email account as the account to verify the account details via
email to complete the registration;
5 Then log in using the username and password you just registered.
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Method 1: Matching a device via WIFI

(recommended)

After logging in succesfully, click
„+“ in the upper right corner.

Click
„Set up my device to WIFI“

„

Make sure your
device and phone are
connected to the same
WIFI
The WIFI you
put in must
be correct
Click the „eye“
symbol to
check, wether
the WIFI password is
correct or not
Make sure the WIFI band is correct,
Click „Next step“

Enter WIFI password
and clock „Confirm“
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In the process of matching, if ther is a prompt
„Connecting the router successfully “,
The connection is successful.
Click the upper right button
display WIFI configuration
QR code

Set the password and name
Q&A:
Q: If the voiceless connection router is
successful or not responding?
A: Please press and hold the
„RESET“ button on the back of the device
for 5 seconds.
After hearing „Reset to factory settings“, wait,
Until the device restarts and then pair it again.
Note: Make sure thet the WIFI band and the
password are correct.

Do not close the interface
when matching

This password is for accessing
the device andd you need to
save it! This password is
neccessary when sharing
devices.
Set up a name for the device

Kliknutím na "Uložiť" dokončíte
operáciu na zobrazenie
obrazovky v reálnom čase

Enter new password and save it

Input the name of the device
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Method 2: Matching device via LAN port
Connect the power supply
Note: About wired connection,
you need to connect the camera
to the router using the Lan cable.

LAN cable

Device configuration via LAN port

1. 1.After successful login, click “+” in the upper right corner and select the fourth method
“Add device in the same WLAN” (Fig1).
The mobile phone must be connected to the same WIFI network; (if no device, please check
whether it is the same network)
2. Go to the "Search Device" interface and click on "robot_****" (Fig2).
Click "Add Device" to complete it;
3. The device will appear in the device list of the APP (as shown in Fig3), and display the
camera "online", indicating that the camera configuration
Is complete;
4. Click the play button on the screen to enter real-time monitoring; enter the
settings to set the wireless network and other related operations;

Fig.1

Fig. 2
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Fig. 3

Method 3: Matching the device via AP mode
※ Direct connection is limited to remote viewing within 10 meters without network

1. Quickly press the „RESET“ button 2-5 times on the
device and the device will prompt :
„Entering AP direct connection mode“

2. Click the "+" at upper right corner of the APP, then click "More" at the upper right. Select
the fifth mode "AP mode" (Fig4)
3. IOS system: click “to set the WIFI” (Fig5)
Android: Search device name (Figure6)
4. Find the device and click Add or display the name "robot_****"
and adding;
Input the AP password 1234567890 and add the device to view it (Figure7).
(AP mode is limited to remote access within 10 meters when without network)

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6
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Fig. 7

FAQ:
Q: how to restore factory Settings?
A: Press and hold the RESET button on the back of the device for 5-10 seconds, and you can
let go when you hear "restore factory Settings".
Q: why can't I connect to the device?
A: please check the following conditions before connecting to the network:
1. If the wifi is 5G frequency band, please switch to 2.4g frequency band. 5G frequency band
and dual frequency band are not okay.
2.When matching for the first time, keep the distance between the camera, router and
mobile phone within 1-2 meters. (As the router ages,the signal range will decrease, so please
be close to the router)
3.If the Wifi name is hidden, please make sure the router has no blacklist;
4.The router is not bound to a MAC address. (A stranger can access the Internet by
connecting to your wifi, which means there is no bound MAC address.)
5.Try to avoid using a secondary router, and the instability of the wireless bridge router will
cause the networking to fail;
6.WiFi uses a WiFi transmitter (such as 360WiFi, TP transmitter, etc.)
If you connect this transmitter to your computer to transmit signals, it will be very unstable
Q: How to save video?
A: 1.Use an external TF card, supports up to 8-128 GB memory card, automatically cycle
after storage. Overwrite the oldest video content;
2.Charge cloud storage, free experience 30 days alarm picture video storage service, such as
after 30 days. Continue to use the renewal fee, open the APP cloud storage center to view
the charging standard.
Q: how to deal with the memory card not being recognized?
A: Power off the camera and restart or insert the card into the computer to read and form at
it before installing it back to the camera;
Note:
1.The memory card cannot be assembled or disassembled while the device is powered on. If
the memory card is not inserted when the camera is powered on, the device cannot
recognize the memory card. Please insert the memory card after the device is powered off.
2.To ensure the quality of the memory card is good, it is recommended to use the "Kingston"
"Sandisk" "Toshiba" original brand C10 read and write speed memory card, do not use fake
upgraded memory card and neutral card;
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Q: How to deal with the device being unusually offline?
A: 1.Check if the equipment power, plug, cable and socket are okay;
2.Check if the network is normal;
3.Keep the distance between the router and the device within 10 meters;
4.Have you changed the router password or replaced the router;
5.If the above situation is ok, please restore the factory settings and reconfigure the device
Q: How to switch networks?
A: 1.Open the Settings Center-Network Configuration- select the new WiFi and enter the
password to configure;
2.Restore the factory ,delete the devices list, and reconfigure in the new network;
Q: Why does the RESET button not respond when the device is turned on?
A: When pressing the RESET button, please keep the device powered on, and then press the
RESET button for 5-8 seconds.
Note:
●Please refer to the actual product, the manual is for reference only;
●APP and device firmware will be updated occasionally. If there is an upgrade later, please
upgrade directly online, there will be no other notifications;
●The manual may be technically inaccurate or inconsistent with the function of the product
or the wrong place of printing. Please refer to the final explanation of the company;
Special Declaration:
●Please take the real product as the standard. The manual is for reference only.
●APP and firmware of products and devices will be updated from time to time. If upgraded,
please finish it yourself, there won't be a further reminder.
●The manual may contain technical inaccuracies, or inconsistencies with product functions
or misprints, and the final interpretation right belongs to the company.
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Podrobnosti o balení
Skontrolujte prosím stav kamery po otvorení krabice,
a podrobnosti o príslušenstve sú uvedené nižšie:

Hlavný produkt: Kamera * 1

Príslušenstvo 1: USB kábel * 1

adaptér * 1

Príslušenstvo 2: A / B konzola C konzola
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Vrecúško so skrutkami × 1

Detaily produktu
Pred použitím skontrolujte rozhranie a tlačidlá kamery.

Infračervené svetlo pre

Fotosenzitívny odpor

nočné videnie LED
FullHD objektív

Slot na kartu microSD

Predná strana typu A

Reproduktor

Ethernetový port RJ45

5V 1.6A
Rozhranie napájania
Reset tlačidlo

Zadná strana typu A
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Prípravy: Ako nakonfigurovať zariadenie
Poznámka: Hlasové výzvy sú k dispozícii v celom konfiguračnom
procese. Pamäťovú kartu je potrebné vložiť najskôr a potom pripojiť
zariadenie na napájanie; (Pamäťová karta nebude pracovať pokiaľ je
vkladaná počas napájanej kamery, kartu prosím vkladajte iba pri
vypnutej kamere.)

Pripojenie napájacieho zdroja

Spôsob umiestnenia pamäťovej karty

Uistite sa, že ste umiestnili pamäťovú
kartu v smere ako je uvedené na obrázku.
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Ako stiahnuť aplikáciu
Metóda 1:
C. Otvorte svoju mobilnú aplikáciu (napr. Facebook / Twiter / WeChat).
D. Naskenujte nasledujúci QR kód „Securia Home“ a potom vstúpte do
mobilného obchodu pre stiahnutie aplikácie
Metóda 2:
Vyhľadajte „Securia Home“ priamo v obchode s mobilnými aplikáciami a
stiahnite si ho.

"Securia Home" QR kód pre stianutie
Univerzálny pre Android / iOS
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Registrácia a prihlasovanie používateľov
1 Ak máte WeChat alebo Facebook ID, môžete použiť „Rýchle prihlásenie“
priamo v rozhraní aplikácie.
2 Môžete tiež vytvoriť nové používateľské meno a prihlásiť sa: Kliknutím na
tlačidlo „Registrovať“ získate nové konto a heslo.
3 Zadajte nové užívateľské meno a heslo
4 Na dokončenie registrácie použite e-mailový účet ako účet na overenie
podrobností účtu prostredníctvom e-mailu
5 Potom sa prihláste pomocou používateľského mena a hesla, ktorým ste sa
práve zaregistrovali.
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Metóda 1: Pridanie kamery prostredníctvom

WIFI (odporúčané)

Po úspešnom prihlásení
kliknite na „+“ v pravom hornom rohu.

Kliknite na položku
„Nastaviť moje zariadenie na Wi-Fi“

„

Uistite sa,
že vaša kamera
a telefón sú pripojené
na rovnakej siete WIFI
Heslo WIFI
musíte zadať
správne
Kliknutím
na oko
skontrolujte, či
heslo WIFI je
správne alebo nie
Uistite sa, že pásmo WIFI je v poriadku,
kliknite na Ďalší krok

Zadajte heslo WIFI
a kliknite na „Potvrdiť“

V procese párovania, ak vypíše výzvu
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„Connecting the router successfully “,
pripojenie je úspešné
kliknite na pravé horné tlačidlo
zobraziť konfiguráciu WiFi
QR kód

Nastavte heslo a meno
Otázky a odpovede:
Otázka: Ak je smerovač pripojenia bez hlasovej
komunikácie úspešný alebo neodpovedá?
Odpoveď: Prosím, stlačte a podržte
tlačidlo „RESET“ na zadnej strane
zariadenia 5-10 sekúnd.
Po vypočutí „Reset to factory settings“, počkajte,
kým sa zariadenie reštartuje a potom ho znova
spárujte.
Poznámka: Uistite sa, že pásmo WIFI a heslo je
správne

Nezatvárajte rozhranie
počas párovania kamery a smerovača

Toto heslo slúži na prístup
k zariadeniu a musíte si ho
uložiť! Toto heslo je potrebné
pri zdieľaní kamery
Nastavte názov zariadenia

Kliknutím na "Uložiť" dokončíte
operáciu na zobrazenie
obrazovky v reálnom čase

Zadajte nové heslo
a uložte ho

Zadajte názov zariadenia
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Metóda 2: Pridanie kamery prostredníctvom sieťového konektora
Pripojte napájací zdroj
Poznámka: Ohľadom káblového
pripojenia, musíte pripojiť kameru
k smerovaču pomocou sieťového kábla.

Sieťový kábel

Konfigurácia zariadenia cez port LAN

1. Po úspešnom prihlásení kliknite na „+“ v pravom hornom rohu na text Viac (More) a
vyberte štvrtú metódu „Pridať zariadenie do rovnakej siete WLAN (Add Device In The Same
WLAN)“ (obr. 1).
Mobilný telefón musí byť pripojený k rovnakej sieti WIFI;
(ak nenájde žiadne zariadenie, skontrolujte, či je telefón v rovnakej sieti)
2. Prejdite do rozhrania „Vyhľadané zariadenia (Search Device)“ a kliknite na „robot _ ****“
(obr. 2).
Dokončite ho kliknutím na „Pridať zariadenie (Add Device)“
3. Zariadenie sa objaví v zozname zariadení v aplikácii (ako je znázornené na obrázku 3),
a zobrazí kameru „online“, čo naznačuje, že konfigurácia kamery je kompletná
4. Kliknutím na tlačidlo Prehrať na obrazovke vstúpte do monitorovania v reálnom čase;
zadajte nastavenia (settings) na nastavenie bezdrôtovej siete a ďalšie súvisiace operácie;

Obr1

Obr 2
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Obr 3

Metóda 3: Pridanie kamery prostredníctvom režimu AP
※ Priame pripojenie je obmedzené na vzdialené sledovanie do 10 metrov bez siete

1. Stlačte rýchlo tlačidlo „RESET“ 2-5 krát na zariadení, a
z kamery zaznie výzva :
„Vchádzate do AP režimu priameho pripojenia
(Entering AP direct connection mode)“

2. Kliknite na znamienko „+“ v pravom hornom rohu aplikácie a potom na tlačidlo „Viac
(More)“ vpravo hore. Vyberte piaty režim „Režim AP (AP Mode)“ (obr. 4)
3. Systém IOS: kliknite na „nastaviť WIFI (to set the WIFI)“ (obr. 5)
Android: Vyhľadajte názov zariadenia (obr. 6)
4. Vyhľadajte kameru a kliknite na Pridať alebo zobrazte názov „robot _ ****“.
a pridajte kameru;
Zadajte AP heslo 1234567890 a pridajte zariadenie na jeho zobrazenie (obr. 7).
(Režim AP je obmedzený na vzdialený prístup do 10 metrov keď nie je sieť)

Obr 4

Obr 5

Obr 6
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Obr 7

FAQ:
Otázka: Ako obnoviť výrobné nastavenia?
Odpoveď: Stlačte a podržte tlačidlo RESET na zadnej strane zariadenia po dobu 5 až 10
sekúnd, a môžete počuť „obnoviť výrobné nastavenia“.
Otázka: Prečo sa nemôžem pripojiť k zariadeniu?
Odpoveď: Pred pripojením k sieti skontrolujte nasledujúce podmienky:
1. Ak je wifi 5G frekvenčné pásmo, prepnite na 2,4 g frekvenčné pásmo. 5G frekvenčné
pásmo a duálne frekvenčné pásmo nie sú v poriadku.
2. Pri prvom prispôsobení dodržujte vzdialenosť medzi kamerou, routerom a mobilným
telefónom do 1-2 metrov. (Ak smerovač starne, dosah signálu sa zníži, buďte teda blízko
smerovača)
3. Ak je názov WiFi skrytý, uistite sa, že smerovač nemá čiernu listinu;
4. Smerovač nie je viazaný na adresu MAC. (Cudzinec má prístup na internet pripojením k
sieti Wi-Fi, čo znamená, že neexistuje žiadna viazaná adresa MAC.)
5. Pokúste sa vyhnúť použitiu sekundárneho smerovača a nestabilite bezdrôtového mosta
router spôsobí zlyhanie siete;
6.WiFi používa WiFi vysielač (napríklad 360WiFi, TP vysielač atď.)
Ak pripojíte tento vysielač k počítaču na prenos signálov, bude veľmi nestály
Otázka: Ako ukladať video?
A: 1. Automaticky používajte externú kartu SD s podporou až 8 - 128 GB pamäťovej karty
cyklus po úložisku Prepísať najstarší videoobsah;
2. Nabite úložisko v cloude, 30 dní bezplatného ukladania videa s obrázkami alarmu služby,
napríklad po 30 dňoch. Pokračujte v používaní poplatku za obnovenie, otvorte aplikáciu
cloudové úložisko na zobrazenie štandardu nabíjania.
Otázka: Ako sa s pamäťovou kartou zaobchádza, nie je rozpoznaná?
Odpoveď: Vypnite kameru a reštartujte alebo vložte kartu do počítača, aby ste ju mohli čítať
a pred inštaláciou späť do kamery ho naformátujte;
Poznámka:
1. Pamäťovú kartu nie je možné zostaviť alebo rozobrať, keď je zariadenie zapnuté. Ak
pamäťová karta nie je vložená pri zapnutí kamery, zariadenie nedokáže rozpoznať pamäťovú
kartu. Vložte pamäťovú kartu
po vypnutí zariadenia.
2. Na zabezpečenie kvality pamäťovej karty sa odporúča používať pôvodnú značku
„Kingston“ „Sandisk“ „Toshiba“ C10 rýchlosť čítania a zápisu pamäťovú kartu, nepoužívajte
falošné vylepšenia pamäťovej karty a neutrálnej karty;
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Otázka: ako sa s tým vysporiadať, keď je zariadenie neobvykle offline?
Otázka: ako prepínať siete?
Otázka: Prečo tlačidlo RESET nereaguje, keď
zariadenie je zapnuté?
A: 1. Skontrolujte, či je napájanie zariadenia, zástrčka, kábel a zásuvka v poriadku;
2. Skontrolujte, či je sieť normálna;
3. Udržujte vzdialenosť medzi smerovačom a zariadením do 10 metrov;
4. Zmenili ste heslo smerovača alebo ho zmenili;
5. Ak je vyššie uvedená situácia v poriadku, obnovte výrobné nastavenia a
prekonfigurujte zariadenie
Odpoveď: 1. Otvorte Centrum nastavení - Konfigurácia siete - vyberte ikonu
nové WiFi a zadajte heslo pre konfiguráciu;
2. Obnovte pôvodné nastavenia, vymažte zoznam zariadení a znova nakonfigurujte v
nová sieť;
Odpoveď: Po stlačení tlačidla RESET nechajte zariadenie zapnuté,
a potom stlačte tlačidlo RESET na 5 až 8 sekúnd
Poznámka:
● Prosím, pozrite si aktuálny produkt, tento návod slúži iba ako referencia;
● Aplikácia a firmvér zariadenia sa príležitostne aktualizujú. Ak existuje
Neskoršia verzia, aktualizovať priamo online, nebudú existovať žiadne ďalšie upozornenia;
● Príručka môže byť technicky nepresná alebo nezlučiteľná s
funkciami produktu alebo nesprávne miesto tlače. Prosím pozrite si
konečné vysvetlenie spoločnosti;
Osobitné vyhlásenie:
● Reálny produkt berte ako štandard. Táto príručka slúži ako referencia
Iba.
● Aplikácia a firmvér produktov a zariadení sa čas od času aktualizujú. Ak vykonáte
aktualizáciu, dokončite ju sami, už sa vám nebude pripomínať.
● Príručka môže obsahovať technické nepresnosti alebo nekonzistencie
produktové funkcie alebo tlačené chyby a právo na konečné tlmočenie patrí
spoločnosť.
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Csomagolási adatok
Kérjük, a doboz kinyitása után ellenőrizze a kamera állapotát.
A tartozékok részleteit az alábbiakban soroljuk fel:

Fő termék: Kamera * 1

Tartozék 1: USB kábel * 1

adapter * 1

Tartozék 2: A / B konzol C konzol

Zacskó a csavarokkal × 1
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Termékadatok
Használat előtt ellenőrizze a kamera nyomógombjait és az interfészt.

Infravörös LED égő az

Fotoszenzitív ellenállás

éjszakai látásmódhoz
FullHD lencse

MicroSD kártya nyílás

Az A típus elülső oldala

Hangszóró

Ethernet port RJ45

5V 1.6A
Töltő csatlakozó
Reset gomb

Az A típus hátoldala
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Előkészületek: Az eszköz konfigurálása
Megjegyzés: A hangutasítások a teljes konfiguráció alatt elérhetők.
Először helyezze be a memóriakártyát, majd csatlakoztassa a
tápegységet; (A memóriakártyát csakis a kikapcsolt kamerába
helyezze be, különben nem fog működni).
A tápegység csatlakoztatása

A memóriakártya behelyezése

Ellenőrizze, hogy a memóriakártyát a képen ábrázolt irányban
helyezte-e be.
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Az applikáció letöltése
Módszer 1:
A. Nyissa meg a mobilapplikációt (pl. Facebook / Twiter / WeChat).
B. Olvassa be a QR kód „Securia Home“ – t, majd lépjen be a mobile storeba, és töltse le az applikációt
Módszer 2:
Keresse ki az „Securia Home“ –t a mobile store-ban, és töltse le az
applikációt.

"Securia Home" QR kód a letöltéshez
Univerzális Android / iOS

30

A felhasználók regisztrációja és bejelentkezése
1 Ha rendelkezik WeChat vagy Facebook azonosítóval, akkor a „Gyors
bejelentkezés” funkciót közvetlenül az alkalmazás felületén is használhatja.
2 Hozzon létre egy új felhasználónevet és jelentkezzen be: Kattintson a
"Regisztráció" gombra egy új fiók és jelszó eléréséhez.
3 Írja be az új felhasználónevet és jelszót
4 A regisztráció befejezéséhez használja az e-mail címét fiókként, és
ellenőrizze az adatokat-mailben
5 Ezután jelentkezzen be a regisztrált felhasználónévvel és jelszóval.
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Módszer 1: A kamera hozzáadása WIFI-n keresztül (ajánlott)

Kattincs a „+“

Győződjön meg róla,
hogy a kamera
és a telefon ugyanahhoz a WIFI-hez
van csatlakoztatva
A WIFI jelszót
helyesen
kell megadni

A szem ikonra
kattintva
ellenőrizze, hogy
helyes WIFI jelszót
adott-e meg
,
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Ha a csatlakozáskor, azt írja, hogy
„Connecting the router successfully “,
a művelet sikeres volt
kattintson a jobb felső gombra
a WIFI QR kód megjelenítéséhez

Állítsa be a nevet és a jelszót
Kérdések és válaszok:
Kérdés: Miért nem jön létre a csatlakozás
a kamera és a router között?
Válasz: Kérjük, tartsa lenyomva a
„RESET“ gombot a berendezés hátulján
5-10 másodpercig.
A „Reset to factory settings“ hangutasítás után
várjon, míg a kamera újraindul, majd ezután újra
csatlakoztassa.
Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a helyesen adta-e
meg a WiFI jelszót!

Ne zárja be a műveletet a
kamera és a router csatlakoztatása közben

Ez a jelszó a kamera kezeléséhez szükséges,
és el kell mentenie!
A kamera beállításánál is szüksége lesz rá

A "Mentés" gombra kattintva
fejezze be a kép valós idejű
megjelenítésének műveletét

Adjon meg egy új jelszót
és mentse el

Adja meg a berendezés nevét
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Módszer 2: A kamera beüzemelése adatkábel segítségével
Csatlakoztassa a tápegységet
Megjegyzés: Vezetékes kapcsolathoz
csatlakoztatnia kell a kamerát
hálózati kábellel az útválasztóhoz.

Adatkábel
keresztül

Az eszköz konfigurálása a LAN porton

1. A sikeres bejelentkezés után kattintson a "+" gombra a jobb felső sarokban a Több (More)
lehetőségre és válassza a negyedik módszert: „Eszköz hozzáadása ugyanahhoz a WLAN-hoz”
(Add Device In The Same WLAN) (1. ábra).
A mobiltelefonnak ugyanarra a WIFI-hálózatra kell csatlakoznia;
(ha nem található eszköz, ellenőrizze, hogy telefonja ugyanabban a hálózatban van-e)
2. Lépjen a "Keresőeszköz" felületre (Search Device) és kattintson a "robot _ ****" elemre
(2. ábra).
A befejezéshez kattintson az "Eszköz hozzáadása" (Add Device) elemre
3. Az eszköz megjelenik az alkalmazás eszközlistájában (a 3. ábra szerint),
és megjeleníti a kamerát "on-line", jelezve, hogy a kamera konfigurációja befejeződött
4. A valós idejű megfigyelés belépéséhez kattintson a képernyőn a Play gombra; Adja meg a
beállításokat (settings) a vezeték nélküli hálózat és más kapcsolódó műveletek beállításához;

Ábra 1

Ábra 2
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Ábra 3

Módszer 3: A kamera beüzemelése AP módban
※ A közvetlen kapcsolat 10 méterig van korlátozva hálózat nélkül

1. 2-5-ször gyorsan nyomja meg a „RESET“ gombot, és a kamerából elhangzik, hogy:
„Belépés AP közvetlen kapcsolat üzemmódba (Entering AP direct connection mode)“
2. Válassza a „+“ jelet az app jobb felső sarkában, mad a „Több (More)“ –t jobb felül
Válassza az 5. módot „AP mód (AP Mode)“ (ábra 4)
3. IOS rendszer: kattintson a „WIFI beállítására (to set the WIFI)“ (ábra 5)
Android: Keresse ki az eszköz nevét (ábra 6)
4. Keresse ki a kamerát és kattintson a Hozzáadásra, vagy jelenítse meg: „robot _ ****“.
és adja hozzá a kamerát;
Adja meg az AP jelszót 1234567890 és adja hozzá az eszközt a megjelenítéséhez (ábra 7).
(Az AP mód 10 méterig van korlátozva, ha nem áll rendelkezésre hálózat)

Ábra 4

Ábra 5

Ábra 6
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Ábra 7

FAQ:
K: Hogyan állíthatom vissza a gyári beállításokat?
V: Tartsa nyomva a készülék hátulján lévő RESET gombot 5-10 másodpercig, és hallhatja,
hogy "gyári beállítások visszaállítása".
K: Miért nem tudok csatlakozni a készülékhez?
V: Mielőtt hálózathoz csatlakozna, ellenőrizze a következőket:
1. Ha a wifi 5G frekvenciasáv, váltson 2,4 g frekvenciára. Az 5G frekvenciasáv és a kettős
frekvenciasáv nincs rendben.
2. Az első beállításkor tartson max. 1-2 méter távolságot a kamera, az útválasztó és a
mobiltelefon között. (Ha az útválasztó már régi készülék, a jel hatótávolsága csökken, tehát
közel kell lennie az útválasztóhoz)
3. Ha a WiFi név rejtett, ellenőrizze, hogy a router nincs-e feketelistán;
4. A router nincs MAC-címhez csatlakozva. (Egy idegennek hozzáférése van az internethez,
ha csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz, ami azt jelenti, hogy nincs kötött MAC cím.)
5. Próbálja meg elkerülni a másodlagos útválasztó használatát, a vezeték nélküli híd
útválasztó instabilitása hálózati hibát okozhat;
6. a WiFi WiFi sugárzót használ (pl. 360WiFi, TP adó stb.) Ha ezt az adót egy számítógéphez
csatlakoztatja jelátvitel céljából, az nagyon ingatag lesz;
K: Hogyan menthetek egy videót?
V: 1. Automatikusan használjon egy külső SD-kártyát 8 - 128 GB-os támogatással, legrégebbi
videótartalom felülírása ciklussal;
2. A videót töltse fel a Cloud-ba, 30 napos ingyenes videotárolás.
K: Hogyan kell kezelni a memóriakártyát?
V: Kapcsolja ki a kamerát és indítsa újra. Vagy helyezze be a kártyát a számítógépbe, hogy
leolvassa és formázza, mielőtt visszahelyezné a kamerába;
Megjegyzés:
1. A memóriakártyát nem lehet csatlakoztatni a kamerához, ha az bekapcsolt állapotban van.
Minden esetben kapcsolja ki a kamerát, és úgy helyezze be a memótiakártyát.
2. A memóriakártya minőségének biztosítása érdekében ajánlatos az eredeti "Kingston"
"Sandisk" "Toshiba" C10 sebességű olvasási / írási memóriakártyát használni, Ne használjon
kétes gyártású memóriakártyát;
K: Mit tegyek, ha az eszköz szokatlanul offline állapotban van?
K: Hogyan lehet hálózatot váltani?
K: Miért nem reagál a RESET gomb mikor az eszköz be van kapcsolva?
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V: 1. Ellenőrizze, hogy az eszköz tápellátása, a csatlakozó, és a kábel megfelelő-e;
2. Ellenőrizze, hogy a hálózat megfelelő állapotban van;
3. Tartson max. 10 méter távolságot a router és az eszköz között;
4. Megváltoztatta vagy megváltoztatták az útválasztó jelszavát;
5. Ha minden beállítás rendben van, állítsa vissza a gyári beállításokat a konfigurálja újra a
készüléket
V: 1. Lépjen be a Beállításokba – konfigurálja a hálózatot - válassza ki az új WiFi ikont, és írja
be a konfigurációs jelszót;
2. Állítsa vissza az eredeti beállításokat, törölje az eszközök listáját, és konfigurálja újra a
hálózatot;
V: A RESET gomb megnyomása után hagyja bekapcsolva az eszközt, majd tartsa lenyomva a
RESET gombot 5-8 másodpercig
Megjegyzés:
● Kérjük, vizsgálja át az aktuális terméket, ez a kézikönyv csak referenciaként szolgál;
● Az eszköz alkalmazását és a firmware-t időnként frissítik. A későbbiekben, közvetlenül
online kerül frissítésre a termék, további figyelmeztetések nem lesznek;
● Lehet, hogy a kézikönyv műszakilag pontatlan vagy nem kompatibilis a termék
tulajdonságaival, vagy a helytelen nyomtatási hibákat tartalmaz. Kérjük ellenőrizze a gyártó
tényleges magyarázatát;
Különleges nyilatkozat:
● A kamerát a szokásos módon használja. Ez az útmutató csak referenciaként szolgál
● A termék alkalmazását és a firmware-t időnként frissítik. Ha a frissítés megtörténik, akkor
véglegesítse azt. Erre külön nem lesz emlékeztető.
● A kézikönyv technikai pontatlanságokat vagy nyomtatási hibákat tartalmazhat. A végső
értelmezés való jog a cégtársasághoz tartozik.
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Verpackungsdetails
Bitte überprüfen Sie den Kamerastatus nach dem Öffnen der Box.
Details zum Zubehör sind unten aufgeführt:

Hlauptprodukt: Kamera * 1

Zubehör 1: USB Kabel * 1

Adapter * 1

Zubehör 2: A / B Konzole C Konzole
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Tasche mit Schrauben × 1

Produktdetails
Überprüfen Sie vor der Verwendung die Kameraoberfläche und die
Tasten.
Infrarotlicht für
Nachtsicht-LED

lichtempfindliche Beständigkeit

Full HD Objektiv
MicroSD-Kartensteckplatz

Typ A Vorderseite

Lautsprecher

RJ45-Ethernet-Anschluss

5V 1.6A
Stromschnittstelle
Reset Taste

Typ A Rückseite
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Vorbereitungen So konfigurieren Sie das Gerät
Hinweis: Sprachansagen sind während der gesamten Konfiguration
verfügbar Prozess. Setzen Sie zuerst die Speicherkarte ein und
schließen Sie dann die Stromversorgung an. (Die Speicherkarte
funktioniert nicht, wenn sie bei eingeschalteter Kamera eingesetzt
wird. Legen Sie die Karte nur ein, wenn die Kamera ausgeschaltet ist.)

Netzteil anschließen

So platzieren Sie die Speicherkarte

Stellen Sie sicher, dass Sie eine
Speicherkarte eingelegt haben Karte
in die im Bild gezeigte Richtung.
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So laden Sie die Anwendung herunter
Methode 1:
A. Öffnen Sie Ihre mobile App (z.B. Facebook / Twiter / WeChat).
B. Scannen Sie den folgenden QR-Code „Securia Home“ und rufen Sie den
Mobile Store auf, um die App herunterzuladen
Methode 2:
Suchen Sie direkt im Mobile App Store nach "Securia Home" und laden Sie
es herunter.

"Securia Home" QR Code für herunterladen
Universal für Android/ iOS
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Benutzerregistrierung und Login
1 Wenn Sie eine WeChat- oder Facebook-ID haben, können Sie "Quick Sign
In" direkt in der App-Oberfläche verwenden.
2 Sie können auch einen neuen Benutzernamen erstellen und sich
anmelden: Klicken Sie auf "Registrieren", um ein neues Konto und Passwort
zu erhalten.
3 Geben Sie den neuen Benutzernamen und das neue Passwort ein
4 Um die Registrierung abzuschließen, verwenden Sie Ihr E-Mail-Konto als
Konto, um Ihre Kontodaten per E-Mail zu überprüfen
5 Melden Sie sich dann mit dem Benutzernamen und dem Passwort an, die
Sie gerade registriert haben.
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Metóda 1: Pridanie kamery prostredníctvom

WIFI (empfohlen)

Klic

Nach einer erfolgreichen Anmeldung
Klicken Sie oben rechts auf "+".

Klicken Sie auf
"Stellen Sie mein Gerät auf Wi-Fi ein"

„

Stellen Sie sicher dass
deine Kamera und das
Telefon ist verbunden
im selben WIFINetzwerk

WIFI-Passwort Sie
müssen eingeben Recht

Klicken auf das Auge
Überprüfen Sie das WIFI
Passwort ist richtig oder
nicht
Geben Sie Ihr WIFI-Passwort ein
und klicken Sie auf "Bestätigen"

Stellen Sie sicher, dass Ihr WIFI-Band in
Ordnung ist. Klicken Sie auf Nächster Schritt
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Klicken Sie auf die Schaltfläche
oben rechts
WiFi-Konfiguration anziegen
Legen Sie das Passwort und
den Namen fest
QR Code

Schließen Sie die Schnittstelle nicht während
des Pairings von Kamera und Router

Wenn beim Pairing die
Eingabeaufforderung "Router
erfolgreich verbinden" ausgegeben
wird, Verbindung erfolgreich

Fragen und Antworten:
F: Wenn der Router ohne
Otázky a odpovede: erfolgreich ist oder nicht
Sprachkommunikation
Otázka: Ak je smerovač pripojenia bez hlasovej
reagiert?
komunikácie úspešný alebo neodpovedá?
Antwort:
gedrückt
halten
"RESET" -Taste
Odpoveď:Bitte
Prosím,
stlačte
a podržte
auf
der Rückseite
5-10
Sekunden.
tlačidlo
„RESET“ na
zadnej
strane Nachdem Sie
"Auf
Werkseinstellungen
zariadenia
5-10 sekúnd. zurücksetzen" gehört
haben,
warten
Sie, bis
das Gerät
neu startet,
Po vypočutí
„Reset
to factory
settings“,
počkajte,
und
koppeln
Sie
es
dann
erneut.
Hinweis:
kým sa zariadenie reštartuje a potom ho znova
Stellen
Sie sicher, dass das WIFI-Band und das
spárujte.
Kennwort
Poznámka:korrekt
Uistitesind
sa, že pásmo WIFI a heslo je
správne

Dieses Passwort wird für den
Zugriff auf das Gerät verwendet
und muss gespeichert werden!
Dieses Passwort ist erforderlich,
wenn Sie die Kamera freigeben
Stellen Sie den Gerätenamen ein

Klicken Sie zum Abschluss auf
"Speichern" Anzeigebetrieb
Echtzeitbildschirm

ei

Bitte geben Sie ein neues Password
ein und speichern Sie es

Bitte geben Sie einen
Gerätenamen ein
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Methode 2: Fügen Sie die Kamera über den Netzwerkanschluss
hinzu
Schließen Sie das Netzteil an
Hinweis: Für eine Kabelverbindung
müssen Sie die Kamera anschließen über
ein Netzwerkkabel zum Router.

Netzwerkkabel

Konfigurieren Sie das Gerät über den LANPort

1. Wenn Sie sich erfolgreich angemeldet haben, klicken Sie auf "+" in der oberen rechten
Ecke des Textes Mehr und Wählen Sie die vierte Methode, „Hinzufügen eines Geräts zum
selben WLAN“ (Abbildung 1).
Das Mobiltelefon muss mit demselben WIFI-Netzwerk verbunden sein. (Wenn kein Gerät
gefunden wird, stellen Sie sicher, dass sich Ihr Telefon im selben Netzwerk befindet.)
2. Gehen Sie zur Oberfläche "Gerät suchen" und klicken Sie auf "Roboter _ ****" (Abb. 2).
Klicken Sie zum Abschluss auf "Gerät hinzufügen"(Add device)
3. Das Gerät wird in der Liste der Geräte in der App angezeigt (siehe Abbildung 3). und zeigt
die Kamera "online" an, um anzuzeigen, dass die Kamerakonfiguration abgeschlossen ist
4. Klicken Sie auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche Wiedergabe, um die
Echtzeitüberwachung aufzurufen. Geben Sie Einstellungen ein, um das drahtlose Netzwerk
und andere damit verbundene Vorgänge einzurichten.

Abb.1

Abb.2
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Abb.3

Methode 3: Fügen Sie eine Kamera über den AP-Modus hinzu
※ Die direkte Verbindung ist auf die Fernanzeige von bis zu 10 Metern ohne Netzwerk
beschränkt
1. Drücken Sie schnell 2-5 Mal die Taste „RESET“ am
Gerät. Die Kamera fordert Sie dann auf:
"Sie befinden sich im AP-Modus der direkten
Verbindung (Aufrufen des APDirektverbindungsmodus)"

2. Klicken Sie auf das "+" - Zeichen in der oberen rechten Ecke der App und dann auf die
Schaltfläche "Mehr" oben rechts. Wählen Sie den fünften AP-Modus (Abbildung 4).
3. IOS-System: Klicken Sie auf „WIFI einstellen (um das WIFI einzustellen)“ (Abbildung 5).
Android: Suche nach Gerätenamen (Abbildung 6)
4. Suchen Sie die Kamera und klicken Sie auf Hinzufügen oder zeigen Sie den Namen "robot _
****" an. und fügen Sie eine Kamera hinzu;
Geben Sie das AP-Passwort 1234567890 ein und fügen Sie das Gerät hinzu, um es
anzuzeigen (Abb. 7).
(Der AP-Modus ist auf den Fernzugriff bis zu 10 Metern beschränkt, wenn kein Netzwerk
vorhanden ist.)

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 6
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Abb. 7

FAQ:
F: Wie stelle ich die Werkseinstellungen wieder her?
A: Halten Sie die RESET-Taste auf der Rückseite des Geräts 5 bis 10 Sekunden lang gedrückt,
und Sie hören möglicherweise "Zurücksetzen auf Werkseinstellungen".
F: Warum kann ich keine Verbindung zu meinem Gerät herstellen?
A: Überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie eine Verbindung zu einem Netzwerk herstellen:
1. Wenn das WLAN ein 5G-Frequenzband ist, wechseln Sie zum 2,4-g-Frequenzband. 5GFrequenzband und Doppelfrequenzband sind nicht in Ordnung.
2. Halten Sie beim ersten Einstellen den Abstand zwischen Kamera, Router und Mobiltelefon
auf 1-2 Meter. (Wenn der Router altert, verringert sich die Reichweite des Signals. Halten Sie
sich daher in der Nähe des Routers auf.)
3. Wenn der WLAN-Name ausgeblendet ist, stellen Sie sicher, dass der Router nicht auf der
schwarzen Liste steht.
4. Der Router ist nicht an die MAC-Adresse gebunden. (Ein Außerirdischer hat Zugang zum
Internet, indem er eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellt. Dies bedeutet, dass
keine MAC-Adresse gebunden ist.)
5. Vermeiden Sie die Verwendung eines sekundären Routers. Die Instabilität des WLANBridge-Routers führt zu einem Netzwerkausfall.
6. WiFi verwendet einen WiFi-Sender (z. B. 360WiFi, TP-Sender usw.)
Wenn Sie diesen Sender zur Signalübertragung an einen Computer anschließen, ist er sehr
flüchtig
F: Wie speichere ich ein Video?
A: 1. Verwenden Sie automatisch eine externe TF-Karte, die nach dem Speichern einen
Speicherkartenzyklus von bis zu 8 - 128 GB unterstützt. Überschreiben Sie den ältesten
Videoinhalt.
2. Laden Sie den Cloud-Speicher auf, 30 Tage kostenlosen Videospeicher mit
Servicealarmbildern, z. B. nach 30 Tagen. Verwenden Sie die Verlängerungsgebühr weiter
und öffnen Sie die Cloud-Speicher-App, um den Gebührenstandard anzuzeigen.
F: Wie wird die Speicherkarte behandelt und nicht erkannt?
A: Schalten Sie die Kamera aus und starten Sie die Karte neu oder legen Sie sie in den
Computer ein, damit Sie sie lesen und formatieren können, bevor Sie sie wieder in die
Kamera einbauen.
Folgendes beachten:
1. Die Speicherkarte kann bei eingeschaltetem Gerät nicht zusammen- oder
auseinandergebaut werden. Wenn die Speicherkarte beim Einschalten der Kamera nicht
eingelegt ist, kann das Gerät die Speicherkarte nicht erkennen. Setzen Sie die Speicherkarte
nach dem Ausschalten des Geräts ein.
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2. Um die Qualität der Speicherkarte zu gewährleisten, wird empfohlen, die Lese/Schreibgeschwindigkeit der originalen "Kingston" "Sandisk" -Markierung "Toshiba" C10 zu
verwenden. Verwenden Sie kein falsches Upgrade der Speicherkarte und der neutralen
Karte.
F: Wie gehe ich damit um, wenn das Gerät ungewöhnlich offline ist?
F: Wie kann man ein Netzwerk wechseln?
F: Warum reagiert die RESET-Taste nicht wann? Gerät an?
A: 1. Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung des Geräts, des Steckers, des Kabels und der
Steckdose in Ordnung ist.
2. Stellen Sie sicher, dass das Netzwerk normal ist.
3. Halten Sie den Abstand zwischen Router und Gerät innerhalb von 10 Metern.
4. Sie haben das Router-Passwort geändert oder geändert.
5. Wenn die obige Situation korrekt ist, stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her. A.
Konfigurieren Sie Ihr Gerät neu
A: 1. Öffnen Sie das Einstellungscenter - Netzwerkkonfiguration - wählen Sie das Symbol aus
neues WiFi und geben Sie das Konfigurationskennwort ein;
2. Setzen Sie die Werkseinstellungen zurück, löschen Sie die Geräteliste und konfigurieren
Sie sie neu neues Netzwerk;
A: Lassen Sie das Gerät nach dem Drücken der RESET-Taste eingeschaltet. und drücken Sie
dann die RESET-Taste für 5 bis 8 Sekunden

Bemerkung:
● Bitte beziehen Sie sich auf das aktuelle Produkt. Dieses Handbuch dient nur als Referenz.
● Die Geräteanwendung und die Firmware werden gelegentlich aktualisiert. Wenn es
existiert Später aktualisieren, online aktualisieren, es werden keine Warnungen mehr
angezeigt.
● Das Handbuch ist möglicherweise technisch ungenau oder nicht kompatibel mit
Produktmerkmale oder falscher Druckort. Bitte schauen Sie endgültige Erklärung des
Unternehmens; Sondererklärung:
● Nehmen Sie das echte Produkt als Standard. Dieser Leitfaden dient als Referenz Nur.
● Von Zeit zu Zeit werden Produkt- und Geräteanwendungen sowie Firmware-Updates
durchgeführt Zeit. Wenn Sie ein Upgrade durchführen, schließen Sie es selbst ab, es wird
nicht mehr daran erinnert.
● Das Handbuch kann technische Ungenauigkeiten oder Inkonsistenzen enthalten
Produktmerkmale oder gedruckte Fehler, und das Recht auf endgültige Auslegung gehört
Unternehmen.
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Podrobnosti o balení
Zkontrolujte prosím stav kamery po otevření krabice, a podrobnosti o
příslušenství jsou uvedeny níže:

Hlavní produkt: Kamera 1

Příslušenství 1: USB kabel * 1

Adaptér 1

Příslušenství 2: A / B konzola C konzola
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Sáček se šrouby × 1

Detaily produktu
Před použitím zkontrolujte rozhraní a tlačítka kamery.

Infračervené světlo pro

Fotosenzitivní odpor

noční vidění LED
Full HD objektív

Slot na kartu microSD

Přední strana typu A

Reproduktor

Ethernetový port RJ45

5V 1.6a
rozhraní napájení
Reset tlačidlo

Zadní strana typu A
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Přípravy: Jak nakonfigurovat zařízení
Poznámka: Hlasové výzvy jsou k dispozici v celém konfiguračním procesu.
Paměťovou kartu je třeba vložit nejdříve a poté připojit zařízení k napájení;
(Paměťová karta nebude pracovat pokud je vkládána během napájené kamery,
kartu prosím vkládejte pouze při vypnuté kameře.)

Připojení napájecího zdroje

Způsob umístění paměťové karty

Ujistěte se, že jste umístili paměťovou
kartu ve směru jak je uvedeno na obrázku.
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Jak stáhnout aplikaci
Metoda 1:
A. Otevřete svou mobilní aplikaci (např. Facebook / Twiter / Wech).
B. Naskenujte následující QR kód "Securia Home" a pak vstupte do mobilního
obchodu pro stažení aplikace
Metoda 2:
Vyhledejte "Securia Home" přímo v obchodě s mobilními aplikacemi a stáhněte
si ji.

"Securia Home" QR kód pro stažení

Univerzální pro Android / iOS
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Registrace a přihlašování uživatelů
1 Pokud máte Wech nebo Facebook ID, můžete použít "Rychlé přihlášení"
přímo v rozhraní aplikace.
2 Můžete také vytvořit nové uživatelské jméno a přihlásit se: Kliknutím na
tlačítko "Registrovat" získáte nový účet a heslo.
3 Zadejte nové uživatelské jméno a heslo
4 Pro dokončení registrace použijte e-mailový účet jako účet k ověření
podrobností účtu prostřednictvím e-mailu
5 Poté se přihlaste pomocí uživatelského jména a hesla, kterým jste se právě
zaregistrovali.
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Metoda 1: Přidání kamery prostřednictvím WIFI (odporúčané)

Po úspěšném přihlášení
klikněte na "+" v pravém horním rohu.

Klikněte na položku
" Nastavit mé zařízení na Wi-Fi "

Ujistěte se, že vaše
kamera a telefon
jsou připojeny na
na stejné sítě WIFI

Heslo WIFI musíte
Zadat správně

Kliknutím na oko
skontrolujte, zda heslo WIFI
je správně nebo ne.

Ujistěte se, že pásmo WIFI je v pořádku,
klikněte na Ďalší krok

Zadajte heslo WIFI
a klikněte na „Potvrdit“
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klikněte na pravé horní tlačítko
zobrazit konfiguraci WiFi
QR kód

V procesu párování, pokud vypíše
výzvu "Connecting the router
successfully", připojení je úspěšné
Nastavte heslo a jméno
Otázky a odpovědi:
Otázka: Pokud je směrovač připojení
bez hlasové komunikace úspěšný
nebo neodpovídá?

Nezatvárajte rozhraní
během párování kamery a směrovača

Odpověď: Prosím, stiskněte a
podržte tlačítko "RESET" na zadní
straně zařízení 5-10 sekund. Po
vyslechnutí "Reset to factory
settings", počkejte, dokud se
zařízení restartuje a znovu jej
spárujte. Poznámka: Ujistěte se, že
pásmo WIFI a heslo je správné
nezavírejte rozhraní

Toto heslo slouží pro přístup k
zařízení a musíte si ho uložit!
Toto heslo je třeba při

Nastavte název zařízení

sdílení kamery

Kliknutím na "Uložit"
dokončíte operaci na
zobrazení obrazovky v
reálném čase

Zadejte nové heslo
a uložte ho

Zadejte název zařízení
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Metoda 2: Přidání kamery prostřednictvím síťového konektoru

Pripojte napájací zdroj
Poznámka: Ohledně
kabelového připojení, musíte
připojit kameru ke směrovači
pomocí síťového kabelu.
Síťový kabel

Konfigurace zařízení přes port LAN

1.Po úspěšném přihlášení klikněte na "+" v pravém horním rohu na text Více (More) a
vyberte čtvrtou metodu "Přidat zařízení do stejné sítě WLAN (Add Device In The Same
WLAN)" (obr. 1).
Mobilní telefon musí být připojen ke stejné síti WIFI; (Pokud nenajde žádné zařízení,
zkontrolujte, zda je telefon ve stejné síti)
2. Přejděte do rozhraní "Vyhledané zařízení (Search Device)" a klikněte na "robot _ ****"
(obr. 2).
Dokončete ho kliknutím na "Přidat zařízení (Add Device)"
3. Zařízení se objeví v seznamu zařízení v aplikaci (jak je znázorněno na obrázku 3), a zobrazí
kameru "online", což naznačuje, že konfigurace kamery je kompletní
4. Kliknutím na tlačítko Přehrát na obrazovce vstupte do monitorování v reálném čase;
zadejte nastavení (settings) pro nastavení bezdrátové sítě a další související operace;

Obr.1

Obr.2
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Obr.3

Metoda 3: Přidání kamery prostřednictvím režimu AP
※ Přímé připojení je omezeno na vzdálené sledování do 10 metrů bez sítě
1.Stiskněte rychle tlačítko "RESET" 2-5 krát
na zařízení, a z kamery zazní výzva:
"Vjíždíte do AP režimu přímého připojení
(Entering AP direct connection mode) "

2. Klepněte na znaménko "+" v pravém horním rohu aplikace a potom na tlačítko "Více
(More)" vpravo nahoře. Vyberte pátý režim "Režim AP (AP Mode)" (obr. 4)
3. Systém IOS: klikněte na "nastavit WIFI (to set the WIFI)" (obr. 5)
Android: Vyhledejte název zařízení (obr. 6)
4. Vyhledejte kameru a klikněte na Přidat nebo zobrazte název "robot _ ****". a přidejte
kameru; Zadejte AP heslo 1234567890 a přidejte zařízení na jeho zobrazení (obr. 7).
(Režim AP je omezen na vzdálený přístup do 10 metrů když není síť)

Obr.4

Obr.5

Obr.6

59

Obr.7

FAQ:
Otázka: Jak obnovit tovární nastavení?
Odpověď: Podržte tlačítko RESET na zadní straně zařízení po dobu 5 až 10 sekund, a můžete
slyšet "obnovit výrobní nastavení".
Otázka: Proč se nemohu připojit k zařízení?
Odpověď: Před připojením k síti zkontrolujte následující podmínky:
1. Pokud je wifi 5G frekvenční pásmo, přepněte na 2,4 g frekvenční pásmo. 5G frekvenční
pásmo a duální frekvenční pásmo nejsou v pořádku.
2. Při prvním přizpůsobení dodržujte vzdálenost mezi kamerou, routerem a mobilním
telefonem do 1-2 metrů. (Pokud směrovač stárne, dosah signálu se sníží, buďte tedy blízko
směrovače)
3. Pokud je název WiFi skrytý, ujistěte se, že směrovač nemá černou listinu;
4. Směrovač není vázán na adresu MAC. (Cizinec má přístup na internet připojením k síti WiFi, což znamená, že neexistuje žádná vázána adresa MAC.)
5. Pokuste se vyhnout použití sekundárního směrovače a nestabilitě bezdrátového mostu
router způsobí selhání sítě;
6.WiFi používá WiFi vysílač (například 360WiFi, TP vysílač atd.)
Pokud připojíte tento vysílač k počítači pro přenos signálů, bude velmi nestálý
Otázka: Jak ukládat video?
A: 1. Automaticky použijte externí kartu SD s podporou až 8 - 128 GB paměťové karty cyklus
po úložišti Přepsat nejstarší videoobsah;
2. Nabijte úložiště v cloudu, 30 dní bezplatného ukládání videa s obrázky alarmu služby,
například po 30 dnech. Pokračujte v používání poplatku za obnovení, otevřete aplikaci
cloudové úložiště na zobrazení standardu nabíjení.
Otázka: Jak se s paměťovou kartou zachází, není rozpoznána?
Odpověď: Vypněte kameru a restartujte nebo vložte kartu do počítače, abyste ji mohli číst a
před instalací zpět do kamery ho naformátujte;
Poznámka:
1. Paměťovou kartu nelze sestavit nebo rozebrat, když je zařízení zapnuto. Pokud paměťová
karta není vložena při zapnutí kamery, zařízení nedokáže rozpoznat paměťovou kartu. Vložte
paměťovou kartu
po vypnutí zařízení.
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2. Pro zajištění kvality paměťové karty se doporučuje používat původní značku "Kingston"
"Sandisk" "Toshiba" C10 rychlost čtení a zápisu paměťovou kartu, nepoužívejte falešné
vylepšení paměťové karty a neutrální karty;
Otázka: jak se s tím vypořádat, když je zařízení neobvykle offline?
Otázka: jak přepínat sítě?
Otázka: Proč tlačítko RESET nereaguje, když zařízení je zapnuto?
A: 1. Zkontrolujte, zda je napájení zařízení, zástrčka, kabel a zásuvka v pořádku;
2. Zkontrolujte, zda je síť normální;
3. Udržujte vzdálenost mezi směrovačem a zařízením do 10 metrů;
4. Změnili jste heslo směrovače nebo jej změnili;
5. Pokud je výše uvedená situace v pořádku, obnovte výrobní nastavení a překonfigurujte
zařízení
Odpověď: 1. Otevřete Centrum nastavení - Konfigurace sítě - vyberte ikonu nové WiFi a
zadejte heslo pro konfiguraci;
2. Resetujte, vymažte seznam zařízení a znovu nakonfigurujte v nová síť;
Odpověď: Po stisknutí tlačítka RESET nechte zařízení zapnuté, a stiskněte tlačítko RESET na 5
až 8 sekund
Poznámka:
● Prosím, viz aktuální produkt, tento návod slouží pouze jako reference;
● Aplikace a firmware zařízení se příležitostně aktualizují. Pokud existuje
Pozdější verze, aktualizovat přímo online, nebudou existovat žádné další upozornění;
● Příručka může být technicky nepřesná nebo neslučitelná s funkcemi produktu nebo
nesprávné místo tisku. Prosím viz konečné vysvětlení společnosti;
Zvláštní prohlášení:
● Reálný produkt berte jako standard. Tato příručka slouží jako reference .
● Aplikace a firmware produktů a zařízení se čas od času aktualizovány. Pokud provedete
aktualizaci, dokončete ji sami, už se vám nebude připomínat.
● Příručka může obsahovat technické nepřesnosti nebo nekonzistence produktové funkce
nebo tištěné chyby a právo na konečné tlumočení patří společnost.
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