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78-706#

Instrukce pro rychlou instalaci

1. Za ínámeč

Úvod
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Spušt ní kameryě

P ipojte videokameru k dodanému adaptéru. Blikající modrá LED znamená spušt níř ě
webové kamery.

Rychlá a lehká instalace
1. Instalace na stole
Položte kameru na st l a nastavte jeho úhel sklonu.ů

2. Instalace na st nuě
Držák má dv  ásti. Plastová základna musí být upevn na ke st n  pomocí šroub .ě č ě ě ě ů
Pak šroubem na základnu kamery. Nastavte úhel sklonu.

2. Rychlá konfigurace Wi-Fi 
zzzAZzxz
1. Stahování a instalaci aplikací
P ed  nastavením  sít  WiFi  naskenujte  tyto  kódy  QR,  stáhn te  aplikaciř ě ě

3



INSTRUKCJA OBSŁUGI 

iSmartviewPro. M žete také p ejít na Google a najít iSmartviewPro Store stáhnoutů ř
nejnov jší verzi aplikace.ě

Stáhnutí z Google Store Stahnutí z IOS App Store

Upozorn ní:ě
 Dávejte  pozor  na  verzi  aplikace.  Aplikace  IOS verze  1.2.10  nebo  vyšší  a

Android 1.2.7 a vyšší musí mít funk nost rychlé konfigurace Wi-Fi.č

 Po instalaci aplikace v telefonu bude viditelná pod ikonou.

Aplikace iSmartviewPro

2. Nastavení Wi-Fi
Otev ete aplikaci iSmartviewPro. V dolní ásti obrazovky zmá kn te tla ítko "Další" .ř č č ě č
P ejd te na rychlou konfiguraci Wi-Fi p ipojení ("Jeden klí  pro konfiguraci Wi-Fi").ř ě ř č
Zadejte ID SSI a heslo. Klepn te na tla ítko "Nastavení" ( "Konfigurace") v pravémě č
horním rohu k dokon ení instalace ..č

Upozorn ní:ě
P i konfiguraci t chto nastavení, by jste m li v novat pozornost p ipojení telefonu kř ě ě ě ř
síti Wi-Fi, ne 3G nebo 4G. V opa ném p ípad  se operace se nezda í.č ř ě ř

4



INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Rady:
1) Konfigurace musí být provedena do 5 minut od spušt ní kamery. Po uplynutí tétoě
doby konfigurace není možná, aby by a op t možná, je nutné restartovat za ízení.ł ě ř
2) B hem konfigurace by nem l být telefon dále než jeden metr od kamera. Sériovéě ě
pípnutí znamená, že slou ení bylo úsp šné.č ě
3)  Po  dokon ení  konfigurace,  bliká  modrá  dioda  rychle,  a  pak  svítit  trvale.  Toč
znamená, že konfigurace byla úsp šná. V opa ném p ípad  opakujte výše uvedenéě č ř ě
kroky, dokud není konfigurace úsp šná.ě

3. Zobrazení obrazu z kamery na telefonu (Android a IOS)
1. Kameru lze p idávat dv ma zp soby: vyhledávat v lokální síti nebo skenování QRř ě ů
kódu.
2. Stáhn te a nainstalujte aplikaci. Vstupte do rozhraní pro p idání kamery ("p idatě ř ř
kameru"). Pak kameru vyhledáte volbou "LAN Search" nebo klikn te na "Scan QRě
Code" a naskenujte kód s kamerou.
3.  Výchozí  uživatelské  jméno  na  "admin  výchozí  heslo  je"  123456  ".  Chcete-li
skon it, klepn te na tla ítko "Hotovo".č ě č

Seznam kamer P idání kameryř Ukázkový kód QR

video ukázka
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Po prvním nastavení již nebudete muset znovu nastavovat kamery.

4. Zm na hesla na telefonu (systemy Android i IOS)ě

1) Jak je znázorn no na obrázku 1, p ed zm nou hesla pro potvrzení, že kamera jeě ř ě
on-line.  Pro  p ístup  na  obrazovku  zobrazenou  na  obrázku  2,  klikn te  na  ikonuř ě
(iPhone) nebo (Android).

Obrázek 1 Obrázek 2

2) Na obrazovce znázorn né na obrázku 2, klepn te na tla ítko "Advanced Settings"ě ě č
( "rozší ené nastavení") pro vstup na obrazovku která je znázorn na na obrázku 3.ř ě
Klikn te na "Custom Settings" ( "Nastavení uživatele") ke zm n  hesla (obr. 4).ě ě ě

Obrázek 3 Obrázek 4

Rady:
Pokud je heslo ztratili nebo zapomn li, podržte tla ítko Reset po dobu nejmén  10ě č ě
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sekund pro obnovení továrního nastavení. Pak vytvo te nové heslo.ř

Rychlé nastavení Wifi WPS / QSS

 Spu te fotoaparát  a  po kejte  jednu  minutu.  Podržte  resetovací  tla ítko  poť č č
dobu 3-5 sekund po startu a pak pus te. LED dioda bude svítit nep etržit .ť ř ě

 Stiskn te tla ítko WPS / QSS na routeru. Fotoaparát a router bude nastaven vě č
souladu s protokolem WPS / QSS.

 Po  úsp šném  nastavení,  LED  bude  rychle  blikat  po  ur itou  dobu.  Poě č
automatickém p ipojení k routeru LED bude trvale svítit.ř

Rada:
Pokud váš sm rova  nepodporuje WPS / QSS, nelze nastavit Wi-Fi tímto zp sobem.ě č ů
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Prodejce / Servis:

SAPRO,s.r.o.
Konská 455
T inec 739 61, Czech Republicř

Telefon +420 591 008 310

+420 603 845 020

Elektrické  za ízení  ozna ená  p eškrtnutým  koše  nemohou  být  likvidovány  sř č ř
domovním odpadem. Takové za ízení je p edm tem sb ru a recyklace.ř ř ě ě
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