BREZŽIČNA KAMERA (WiFi)

Navodila za uporabo

1. UVOD
Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka – brezžične WiFi kamere. Prepričani
smo, da vam bo uporaba te kamere olajšala oziroma izboljšala trenutno situacijo, ki
vas je privedla do nakupa te kamere.
V nadaljevanju bo postopoma razloženo, kako povežete kamero z vašim WiFi
omrežjem ter kako jo upravljate na daljavo.
Dostop do brezžične WiFi kamere je možen od povsod, kjer imate na razpolago
dostop do interneta. V kolikor dostopa do interneta nimate, se na daljavo na to
kamero ne morete povezati.
Kamera omogoča tako shranjevanje v oblaku preko storitve Amazon Web
Services/AWS (pri čemer je shranjevanje v AWS oblaku prvih 30 dni brezplačno), kot
tudi shranjevanje na spominsko kartico (ni priložena).
Bolj podrobna navodila kot tudi varnostna opozorila pa sledijo v nadaljevanju.

2. VSEBINA PAKETA
Paket sestoji iz sledečih elementov:
I.
II.
III.
IV.
V.

Brezžična WiFi kamera
Vijaki (za pričvrstitev npr. na steno – opcijsko)
AC/DC adapter
Napajalni kabel
Nosilec (za pričvrstitev npr. na steno – opcijsko)

3. FUNKCIONALNOSTI KAMERE

1. Shranjevanje posnetkov v oblaku (AWS/Amazon Web Services) – prvih 30 dni podarimo
mi! Kasneje je na voljo za minimalno doplačilo (mesečna ali letna nakazila, cenik določa
Amazon).
2. Snemanje videoposnetkov
3. Stikalo (daljinsko)
4. Zvočni alarm
5. Določitev časovnih intervalov snemanja (npr. samo ob določenih urah)
6. Podpira iOS operacijski sistem
7. Podpira Android operacijski sistem
8. Dvosmerna audio-video komunikacija (lahko služi npr. kot domofon)
9. Gledanje in poslušanje preko kamere »v živo« (na daljavo)
10. WiFi – deluje na podlagi brezžičnega 2.4G WiFi omrežja (v kolikor imate na vašem
routerju nastavljeno 5G oziroma 5 gigaherčno omrežje, ga je potrebno nastaviti na 2.4G –
za dodatna navodila pri tem se obrnite na vašega operaterja oz. ponudnika internetnih
storitev)
11. Podpira micro SD kartico (do 128GB) – ni priložena
12. Infrardeči nočni vid (za snemanje in/ali opazovanje v popolni temi)
13. Pregledovanje posnetkov
14. Horizontalno (355 stopinj) in vertikalno (120 stopinj) upravljanje kamere, tudi na daljavo
15. Samodejno zaznavanje gibanja (motion detector)

4. VARNOSTNA OPOZORILA
i.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.

xiii.

V kolikor ste se odločili, da boste kamero pritrdili na steno, strop, /itd./, se obvezno
prepričajte, da je kamera ustrezno pritrjena, saj v nasprotnem primeru kamera lahko
pade ter se poškoduje, pri čemer proizvajalec/zastopnik/prodajalec pri tem ni
odgovoren za nastalo škodo.
Pred prvo uporabo se prepričajte, da imate na domačem (ali poslovnem) routerju
nastavljeno 2.4GHz WiFi omrežje (v 5.0GHz WiFi omrežju kamera ne bo delovala).
Izogibajte se nepravilni uporabi, udarcem, vibracijam, močnemu stiskanju in
podobnim dejanjem, ki lahko poškodujejo izdelek.
Za brisanje umazanije uporabite mehko in suho krpo; za močnejšo umazanijo lahko
uporabite nevtralen detergent.
Izogibajte se usmerjanju kamere neposredno proti izjemno svetlim predmetom, kot
je sonce, saj lahko to poškoduje senzor slike.
Uporabljajte samo originalno priloženo opremo.
Upoštevajte navodila za namestitev kamere.
Hranite ločeno od virov toplote, kot so radiatorji, štedilnik in druga toplotna telesa.
Slike in posnetki zaslona v tem priročniku se uporabljajo izključno za razlago uporabe
našega izdelka.
Vse slike in primeri, uporabljeni v priročniku, so samo za referenco
Če se pri uporabi kamere pojavijo kakršnekoli težave, ki niso razložene v teh
navodilih, se obrnite na prodajalca.
Potrudili smo se zagotoviti celovitost in pravilnost vsebine navodil, vendar kljub temu
lahko pride do odstopanj med delom podatkov in dejanskim stanjem, predvsem zato,
saj se na digitalnem področju spremembe dogajajo s svetlobno hitrostjo, na ketere
prodajalec nima vpliva (npr. AWS-Amazon Web Service, itd.). Če imate kakršno koli
vprašanje ali ugovor, se prosimo obrnite na prodajalca.
Uporabnik sam odgovarja za poškodbe ali okvaro zaradi neupoštevanja teh navodil.

5. PRIKLJUČITEV KAMERE NA NAPAJANJE
Pred nadaljevanjem je kamero najprej potrebno priključiti na napajanje. Pri tem je potrebno
napajalni kabel priključiti na adapter (USB priključek), tisti manjši priključek na kablu (micro
USB) pa zadaj v kamero, in sicer na skrajni desni strani v režo, pod katero piše »USB«.
Po tem, ko kamero vključimo v električno omrežje, je potrebno počakati minimalno 1 minuto,
da se kamera kalibrira! Pri tem kamere ne izklapljamo, se je ne dotikamo, temveč pustimo,
da se kalibrira do konca!
Kako vemo, da se kamera kalibrira? To opazimo po tem, da se po približno 30 sekundah, ko
smo jo priključili na električno napajanje, prične glava kamere samodejno premikati po
horizontali in vertikali, ko je pa postopek kalibracije zaključen, se kamera preneha premikati
okoli horizontalne in vertikalne osi. Ta postopek lahko traja do dveh minut.

6. KAKO NALOŽITI MOBILNO APLIKACIJO?
Kot je bilo že uvodoma razloženo, lahko do kamere dostopamo na daljavo, in sicer od
povsod, kjer imamo na voljo internetno povezavo.
Najlaže se do kamere dostopa preko mobilne aplikacije. V nadaljevanju je razložena
namestitev aplikacije, katero je potrebno namestiti na vašo mobilno napravo (telefon,
tablica,…).
Brezžična kamera podpira uporabo tako Android kot tudi iOS operacijskega sistema:

A. Android operacijski sistem (npr. Samsung, Huawei, LG, Xiaomi, itd.):
i.
Odprite aplikacijo Trgovina Play (angleško: Google Play)
ii.
Vtipkajte »YCC365 Plus« ter sledite navodilom za namestitev aplikacije
B. iOS operacijski sistem (Apple mobilni aparati)
i.
Odprite aplikacijo App Store
ii.
Vtipkajte »YCC365 Plus« ter sledite navodilom za namestitev aplikacije

7. POVEZAVA KAMERE Z VAŠO MOBILNO NAPRAVO
Pred nadaljevanjem morate najprej vaš telefon povezati s kamero. To storite tako, da
odprete središče za upravljanje z Wi-Fi omrežji na vašem telefonu (ali drugi mobilni napravi),
ter se povežete omrežjem, ki se prične z »CLOUDCAM_xxxxxxxxxxxx«, pri čemer
»xxxxxxxxxxxx« predstvalja unikatno kodo kamere (unikatna koda kamere je napisana na
nalepki, ki je nalepljena na produktu, tako da lahko lažje identificirate Wi-Fi omrežje). Spodnji
sliki prikazujeta stanje pred in po tem, ko smo telefon povezali s kamero:

OPOZORILO: v kolikor se vam Wi-Fi omrežje od kamere ne pojavi, pritisnite večkrat na gumb
»RESET« za 5 sekund na zadnji strani kamere, dokler se vam omrežje ne pojavi.
Nato odpremo aplikacijo YCC365 Plus, ki smo jo pred tem namestili na mobilno napravo, ter
kliknemo na polje »Local direct connection« ter takoj zatem še na polje »+« v desnem
zgornjem kotu:

Nato se nam odpre »AP networking device preview« pojavno okno ter v njem kliknemo na
»Next«, kot prikazuje spodnja slika:

V naslednjem pojavnem oknu ponovno kliknemo na »Next«:

Nato se nam pojavi sledeče pojavno okno, ki zahteva od
nas vpis uporabniškega imena ter gesla.
V zgornjo vrstico (uporabniško ime) vpišemo »admin«, v
spodnje polje pa geslo »12345«.

Ko smo vpisali uporabniško ime in geslo, kliknemo na
Gumb »Next«.

Pojavi se nam sledeče okno:

To okno nam sporoči, da smo kamero uspešno povezali z našo mobilno napravo. Kliknemo na »Start
to experience« gumb ter vse je nared, da pričnemo uporabljati kamero.

V naslednjem koraku se nam pojavi
sledeče okno na naši mobilni
napravi (Slika levo).Sedaj je vse
nared, da pričnemo z upravljanjem
naše kamere. Sledi razlaga vseh
gumbov za upravljanje, ki so na
sliki označeni z rdečimi okvirji:
1: Vrnitev v osnovni meni
2: Nastavitve: tu lahko določamo
ime naprave (Device name),
pregledamo stanje SD kartice ter
razpoložljiv prostor na njej, seveda
v kolikor smo vstavili svojo SD
kartico (Memory card
management) ali spremenimo
geslo (Modify device password).
3: Tu dostopamo do vseh
posnetkov.
4: S pritiskom na ta gumb
naredimo takojšnji posnetek s
kamero, ki se shrani lokalno v našo
mobilno napravo.
5: Preklop na celozaslonski način.
Nazaj se povrnemo s tipko »Nazaj«
na naši mobilni napravi.
6: S to tipko povrnemo položaj
kamere v izhodiščni položaj.
7: Tu lahko določimo in shranimo
različne pozicije naše kamere.
8: Navigacijske tipke za upravljanje
kamere: gor, dol, levo in desno.
9: S pritiskom na ta gumb
pričnemo s takojšnjim snemanjem,
pri čemer se posnetek shrani v
našo mobilno napravo, ki je
trenutno povezana s kamero.

10: Preklop med načinom z visoko/nizko ločljivostjo

11: V kolikor pritisnemo na ta gumb IN ga držimo(!), se vzpostavi sistem komuniciranja preko
kamere. Toliko časa, kolikor držimo ta gumb, toliko časa nas na drugi strani nekdo lahko sliši
(npr. v primeru uporabe kamere kot domofon).
12: S pritiskom na ta gumb izklopimo mikrofon na kameri, to pomeni, da ne slišimo zvoka, ki
ga sicer zazna kamera (primerna recimo v vetrovnih dneh, da se ne snema zvokov vetra).

OPOMBA: kamera ima okoli leče nameščene infrardeče senzorje ter IR tipalo, kar pomeni, da
samodejno preklaplja med dnevnim in nočnim pogledom.

OPOZORILO: sedaj smo v t.i. »LIVE« metodi, kar pomeni, da je naša mobilna naprava
neposredno povezana s kamero. To pomeni, da moramo biti vedno v dometu Wi-Fi kamere, v
kolikor jo želimo upravljati. V tej metodi kamere ne moremo upravljati na večje razdalje!

V nadaljevanju sledijo navodila, kako se kamero lahko uporablja in upravlja iz katerekoli lokacije,
v kolikor ima ta lokacija dostop do interneta. Za to je najprej potrebno ustvariti uporabniški
račun.

8. REGISTRACIJA UPORABNIŠKEGA RAČUNA
V kolikor napravo uporabljate prvič, je potrebna registracija z vašim obstoječim e-poštnim
predalom (email). Za vse nadaljnje uporabe tovrstni postopek ne bo več potreben, temveč se
v aplikacijo vpišete z vašim emailom in geslom, katerega boste v tem koraku določili sami.
Pred nadaljevanjem je potrebna povezava z vašim domačim ali službenim Wi-Fi omrežjem.
OPOZORILO: v kolikor imate telefon še vedno povezan z Wi-Fi omrežjem od kamere
(CLOUDCAM_XXXXXXX), je le-tega potrebno sedaj izklopiti ter se povezati z vašim domačim
ali službenim Wi-Fi-jem.
OPOMBA: Kamera je kompatibilna samo z 2.4GHz Wi-Fi omrežjem! V kolikor imate na
routerju nastavljeno 5GHz omrežje, ga je potrebno nastaviti na 2.4GHz. Pri tem se za tovrstna
navodila obrnite na vašega ponudnika, ki vam zagotavlja internetne storitve.

Ponovno odpremo aplikacijo YCC365 Plus ter kliknemo na
→ »Sign Up«, tako kot je prikazano na levi sliki (označeno z
1).
Pri vseh nadaljnjih vpisih bomo samo vpisali naš email ter
geslo v polje 2 ter nato kliknili na »Sign in« (polje 4).

V kolikor pozabimo svoje geslo, je potrebno pritisniti
»Forget password« ter sledimo navodilom za obnovitev
gesla.

OPOZORILO: geslo mora vsebovati 6-26 znakov, pri čemer
mora biti sestavljeno tako iz velikih kot malih tiskanih črk
ter števil! Prav tako predlagamo, da si vzporedno že
odprete vaš e-poštni predal, na katerega vam bo
posredovan potrditveni email. Na ta potrditveni email
morate odgovoriti takoj po prejemu, sicer je postopek
potrebno ponoviti.

Po kliku na polje »Sign Up« se nam pojavi sledeče:

V polje 1 (Email address) vpišemo naš email naslov ter potrdimo s klikom na »Next« (Polje 2).

Nato se pojavi pojavno okno za vnos gesla:

Vtipkamo geslo v polje 1, ponovimo geslo v polju 2 ter kliknemo na »Next« (polje 3). Pri tem bodite
pozorni, da je izbira gesla v skladu z napotki, ki so opisani zgoraj.
Po kliku na »Next« se pojavi okno »Confirm email«, kar pomeni, da vam je bil ravnokar poslan
potrditveni email na vaš elektronski naslov, spodaj se pa odšteva čas, ki ga imate na voljo, da potrdite
prejem emaila. Zato smo prej svetovali, da si vzporedno odprete še vaš e-poštni predal, da si
poenostavite postopek.
Po tem, ko ste prejeli potrditveni email, je v tem navedena povezava (url link), na katero je potrebno
klikniti, da potrdite postopek registracije. Nato se vrnete na pojavno polje »Confirm email« ter tam
kliknete na »Log in« (slika v sredini zgoraj), ter takoj zatem v novem pojavnem oknu še na »Agree«
gumb (skrajno desna slika zgoraj), s čimer potrdite, se strinjate s politiko varovanja osebnih podatkov
proizvajalca (ki je v skladu z evropsko regulativo GDPR).

9. POVEZAVA KAMERE Z VAŠIM UPORABNIŠKIM RAČUNOM

Po tem, ko ste v prejšnjem poglavju kliknili na »Agree«, se vam odpre
sledeče pojavno okno (levo).
Kliknite na znak »+«, da lahko nadaljujete s povezovanjem kamere z
vašim uporabniškim računom, s čimer boste lahko dostopali do kamere iz
katerekoli lokacije, ki ima dostop do interneta (npr. ko iz službe
dostopate do kamere, ki je nameščena v vašem domu ali počitniškem
objektu).

Nato kliknemo na sledeče, kot prikazujejo spodnje 3 slike:

Najprej v pojavnem oknu, ki se imenuje »Add the device« kliknemo na »Intelligent camera«, takoj
zatem v pojavnem oknu »Choose networking mode« kliknemo na »Device adding by scanning the
code« in odpre se nam še tretje pojavno okno, v katerem kliknemo »Next« - ta postopek prikazujejo
zgornje 3 slike.
POMEMBNO: Sedaj je potrebno, da kamero resetiramo s 5 sekundnim pritiskom na gumb »RESET«
na hrbtni strani kamere.

Medtem, ko je kamera v postopku reseta, se vam odpre sledeče okno, ki vas pozove, da vpišete geslo
vašega domačega oziroma službenega Wi-Fi omrežja (tistega, na katerega ste trenutno povezani z
vašo mobilno napravo):

Vpišemo geslo našega Wi-Fi omrežja (polje 1) ter kliknemo na »Next«. Vmes se je kamera že
resetirala (traja nekje 1-2 minuti), vmes smo tudi že morali slišati zvok iz kamere, ki nam sporoča, da
je pripravljena za skeniranje posebne QR kode, ki se nam prikaže na naši mobilni napravi v
naslednjem koraku.

V tem koraku se nam sedaj na naši mobilni napravi izpiše posebna QR koda, kater je potrebno
postaviti pred lečo kamere, da jo lahko skenira.

Pri tem bodite pozorni, da je kot, pod katerim je kamera trenutno
postavljena, enak tistemu kot, s katerim približate vašo mobilno
napravo pred objektiv kamere.

Priporočamo, da približate na razdaljo približno 5-10cm, dokler ne
zaslišite piska.

Ko zaslišite pisk, to pomeni, da je kamera prepopznala QR kodo in
lahko nadaljujete s postopkom tako, da kliknete na »Beep or flashing
lights«.

Zgornja leva slika prikazuje napredek pri seznanjanju kamere za vašim Wi-Fi omrežjem, po končanem
postopku pa se izpiše sporočilo »Addition success!« (zgornja desna slika). Kliknemo na »Start to
experience« gumb ter že lahko pričnemo z upravljanjem kamere.

10.

UPRAVLJANJE KAMERE

Sedaj, ko smo uspešno povezali kamero z
našim uporabniškim računom ter domačim
(ali službenim) Wi-Fi omrežjem, lahko s
kamero upravljamo preko naše mobilne
naprave iz katerekoli lokacije, kjer imamo na
voljo internet.

Upravljanje kamere v tem primeru je enako,
kot smo ga že opisali v poglavju 7, zato
predlagamo, da ga ponovno preberete.

Glede na to, da ste sedaj registrirali vaš
uporabniški račun ter nanj povezali kamero,
imate sedaj na voljo še dodatne
funkcionalnosti in dodatne nastavitve, ki so
razložene spodaj in ustrezno označene s
številkami na levi strani:
1: Tu lahko dodate poljubno število dodatnih
kamer (v kolikor ste kupili več kot eno
kamero).
2: Možnost shranjevanja podatkov v cloudu
preko Amazon Web Service (plačljiva
storitev, prvih 30 je uporaba brezplačna). V
kolikor se ne odločite za shranjevanje
podatkov v oblaku, lahko posnetke še vedno
shranjujete lokalno na vaši mobilni napravi
ali na spominsko TF kartico, katero je
potrebno vstaviti v kamero na hrbtni strani.

3: Tu lahko dodate uporabnika, s katerim želite deliti dostop do kamere. Zaradi varnostnih
razlogov to opcijo odsvetujemo.
4: Dodatne nastavitve kamere:
- Device name → Tu lahko spremenite ime naprave (npr. Pisarna, Otroška
soba,…itd.)
- Device time zone → tu nastavite ustrezen časovni pas. Predlagamo, da izberete
Amsterdam/Berlin (gre za isti časovni pas kot pri nas).
- Device switch → s tem stikalom ugašate oz. prižigate kamero. V kolikor to stikalo
izključite, se kamera ugasne in ne snema ničesar.
- Device off at → s tem lahko nastavite, kdaj naj se kamera samodejno ugasne.
Kliknite na »Add a schedule« ter v polje »Turn off at« izberete poljubno uro, ob
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-

kateri naj se kamera izklopi. Nato kliknite na »Turno on at« polje in določite, ob
katerih urah naj se kamera ponovno ključi. S klikom na gumb »Save« shranite vse
spremembe. Tovrstne nastavitve veljajo do preklica oz. dokler jih ne izključite,
zato svetujemo, da tovrstne nastavitve uporabljate takrat, ko boste že imeli nekaj
izkušenj za sabo.
Device microphone → Po dodatnem kliku na »Continue« s to akcijo izključite
mikrofon kamere, kar pomeni, da kamera zvoka ne bo več zaznavala ali ga
shranjevala.
Alarm Tone: v kolikor vključite to funkcijo, pomeni, da se bo ob vsakem zaznanem
premikanju kakršnega koli objekta vključil posebni alarm (sirena). Priporočamo za
zaprte prostore, saj se pri uporabi v zunanjih prostorih lahko vklaplja kar pogosto
(tudi ob premikanju živali, insektov,…itd).
Night vision → tu lahko izključite možnost za nočni vid, kar močno odsvetujemo
in priporočamo, da pustite tovarniške nastavitve. Le tako bo kamera samodejno
preklapljala med nočnin in dnevnim vidom, kar je za uporabnika najbolj
primerno.
Image rollover 180° → v kolikor vključite to opcijo, se slika, ki se prikazuje na vaši
mobilni napravi, samodejno zasuka za 180°.
Device details → tu najdete podatke o vaši napravi.
Private share → gre za isto funkcionalnost kot je opisana pod tretjo točko na
zgornji sliki. Predlagamo veliko previdnosti, s kom želite deliti dostop do naprave.
Motion detection → Samodejno zaznavanje premikanja. V kolikor je ta opcija
vključena, bo kamera samodejno zaznala premikanje ter vas o tem obvestila
preko push-up obvestil. V kolikor je opcija izključena, obvestil ne boste prejemali.
Sound detection → Samodejno zaznavanje zvoka. V kolikor je ta opcija vključena,
bo kamera samodejno zaznala zvoke ter vas o tem obvestila preko push-up
obvestil. V kolikor je opcija izključena, obvestil ne boste prejemali.
Push notification settings → tu nastavite, kdaj in kako želite prejemati obvestila o
dogodkih, ki jih zazna kamera. »Receive notifications« - v kolikor izbere to opcijo,
boste prejeli vsa obvestila, ki jih zazna kamera. »Receive summary« - tu prejmete
samo povzetek dogajanja, ki ga je zabeležila kamera, pri čemer sami nastavite
časovni interval, v katerem želite prejemati obvestila: 1min, 5min, 10min, 30min
ali na vsako uro (60min oz. 1 hour). Pri opciji »Stop notification time« lahko
nastavite do 3 časovne intervale, znotraj katerih ne želite prejemati nikakršnih
potisnih sporočil od kamere. »Receive app notifications« - v kolikor je ta opcija
izključena, to pomeni, da nikoli ne boste prejeli nikakršnih sporočil oz. obvestil.
Device storage – pregled nad shranjevanjem podatkov (v oblaku (Cloud) ali preko
SD kartice). »My cloud packages« - tu lahko izberete in dokupite večje količine za
shranjevanje preko storitve v oblaku (Cloud service). »Delete the cloud storage« v kolikor tu potrdite s pritiskom na »Confirm«, se bodo izbrisali podatki, ki so
trenutno shranjeni v oblaku. »SD card status« - tu pregledate, koliko prostora
imate še na voljo na vaši SD kartici.
Play videos from – tu izberete, ali naj predvaja posnetke iz oblaka (Cloud) ali iz SD
kartice.
Change Wi-Fi network – tu lahko spreminjate (dodajate) wi-fi omrežja.
Reebot device – s tem napravo resetirate na daljavo.
Remove device – zelo pomembna opcija, kadar želite kamero namestiti na kateri
drugi lokaciji. Dokler naprave ne odstranite iz te aplikacije, je ne boste mogli

namestiti nikjer drugje, saj boste prejeli sporočilo, da je naprava že instalirana na
drugi lokaciji!
5: Hitra tipka za vklop/izklop kamere
6: V kolikor imate nameščenih več varnostnih kamer in povezanih na 1
uporabniški račun, lahko s klikom na »Device« preklapljate med različnimi
kamerami.
7: Tu so shranjeni vsi dogodki, ki jih je kamera zaznala (shranjeno v oblaku). Po
preteku 30 dni vas bo aplikacija pozvala, če želite doplačati nadaljnjo uporabo in
hrambo v oblaku ali želite raje shranjevati na vašo SD kartico.
8: Podatki o vaši naročnini za cloud storitve ter kdaj vam poteče naročnina.
9: Tu lahko dostopate do vašega računa, spreminjate geslo (s klikom na ikono
levo od vašega email naslova). Prav tako so na voljo dodatne informacije in
pomoči, v kolikor naletite na težave pri upravljanju s kamero, vendar pa so v tem
trenutku na voljo izključno in samo v angleškem jeziku.

Vse ostale funkcionalnosti pa so že naveden v poglavju 7.

11. OPOMBE
Storitve v oblaku podpira Amazon AWS, vsi videoposnetki in sporočila so shranjeni v
spletnih storitvah Amazon, overjena je bila s preverjanjem protokola Safe Harbor med ZDA
in EU, tako da sta varnost in zasebnost nedotakljivi. Zaradi naročniškega paketa v oblaku je
paket vezan na izbrano napravo, če kamera preneha delovati in morate naročninski paket
prenesti na novo napravo, se obrnite na prodajalca.

Zahteve TF kartice (spominske kartice):
A. Kapaciteta pomnilniške kartice 8-128G
B. Razred C10
C. Format FAT32 ali exFAT
D. Uporabite po formatiranju
E. Priporočamo: Kingston/SanDisk/Samsung Pritisnite “SD Card State(stanje SD kartice)” , da
jo preverite

12. POGOSTA VPRAŠANJA
Naprave ni mogoče dodati?
A. Prepričajte se, da je bila kamera ponastavljena.
B. Pritiskajte gumb Ponastavi (RESET), dokler ne zaslišite zvočnega signala
C. Podpira samo 2.4GHZ Wi-Fi, če je vaš Wi-Fi usmerjevalnik 5GHZ, preklopite na dual način
2.4/5GHZ.
D. Preden dodate napravo v mobilni telefon Android, vklopite storitev GPS. Ko je
namestitev končana, boste morali ob prvi uporabi aplikacije vklopiti storitev GPS, če ste
zavrnili vklop storitve GPS, aplikacijo odstranite in znova namestite
E. Prepričajte se, da kamera ni vezana že na drug račun!

Kakšen je interval snemanja na TF kartico?
Velikost video datoteke je omejena. Ko bo velikost videoposnetka blizu kritične vrednosti, se bo
ustvarila video datoteka, naslednji videoposnetek pa bo nadaljeval snemanje. Interval obstaja,
vendar je zelo kratek.

Kartice TF ni mogoče identificirati?
Preverite ali TF kartica izpolnjuje zahteve glede kakovosti.

Ko je storitev v oblaku potekla, je časovnica za snemanje videoposnetkov prazna. Videoposnetka ni
mogoče predvajati po poteku storitve v oblaku, če v kameri ni TF kartice, se videoposnetek ne more
posneti. Če kartica TF vedno deluje, video datoteke pa so izginile, preverite stanje TF kartice. Če
aplikacija deluje normalno, ni pa posnet noben video, prosimo, formatirajte kartico TF. Če še vedno
ne deluje, pridobite novo TF kartico in poskusite znova.

Zakaj ne prejemam obvestil na telefon?
Prepričajte se, da ste aplikaciji dovolili prejemanje obvestil. V kolikor videoposnetke gledate preko
aplikacije v realnem času, potem opozorilnih obvestil ne boste prejemali, saj ti ob nenehnem
spremljanju v živo niso potrebni. Napredni sistem za pošiljanje opozorilnih sporočil, ne bo neprestano
pošiljal obvestil. Kljub temu bodo shranjena in posneta vsa obvestila video posnetkov.

Povezava s kamero se je prekinila?
Preverite napajanje in internet, nato ponovno zaženite kamero. Če to ne deluje, odstranite kamero z
aplikacije in jo ponovno dodajte.

Kako si videoposnetek lahko ogledajo druge osebe?
Delite račun aplikacije z drugimi osebami. 1

Zakaj dodajanje kamere v drug račun ni uspešno?
Aplikacija deluje po principu ena kamera en račun. Če je kamero potrebno dodati v drug račun, jo
najprej odstranite iz trenutnega računa.

