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 Kaj je v paketu

Prikaz delovanja aplikacije 1-1 Prikaz delovanja aplikacije 1-2 Nastavitve kamere Delovanje Previdnostni ukrepi

 Zasnova izdelka  Vodič za uporabo aplikacije Namestitev

Kamera
Nosilec za fiksno 

pritrditev

Kabel USB Vijaki (vrste) Hitri vodič

Leče

CDS

PIR

Mikrofon

Kontrolna lučka stanja 

Kontrolna lučka polnjenja

Napajanje
Vmesnik napajanja

Ponastavitev

Reža za 
kartico TF

Zvočnik

◼ Kontrolna lučka stanja
Rdeča lučka utripa: čaka, da uporabnik doda napravo
Rdeča lučka hitro utripa pri povezovanju z WI-FI
Rdeča lučka običajno sveti: internet ni na voljo
Modra lučka sveti kot običajno: kamera je povezana

◼ Predvajanje videa

•	 Kamera	se	bo	začela	povezovati	z	Wi-Fijem	in	se	bo	povezala	na	
stran, kjer je povezava uspešna. Uredite ime kamere, nato kliknite 
»Končano«, odprite kamero na svojem seznamu naprav in si 
oglejte video v živo.

◼ Prenesite aplikacijo
Optično preberite spodnjo kodo QR ali poiščite »Cloudedge« 
v Google play/App Store in prenesite aplikacijo.

Apple Store Android

◼ Prijava uporabnika
Račun lahko registrirate po e-pošti. Kliknite »Prijava«, nato 
izberite državo ali regijo, v kateri se nahajate, in izpolnite 
svoje registrske podatke.

(Brezžična povezava)
1.  Kamero in telefon postavite na razdaljo 30–100 cm od 

usmerjevalnika, nato telefon povežite z Wi-Fijem.

Pametni telefonKamera 30~100 cm 
2. Vklop kamere

Za vklop kamere pritisnite in pet sekund pridržite gumb za vklop. 
Če se ne vklopi, najprej priključite telefonski vmesnik DC5V 1A/2A, 
da se 15 minut polni; indikator mora počasi utripati rdeče (če ne 
utripa rdeče, s 5-sekundnim pritiskom na gumb za ponastavitev  
ponastavite kamero).

Kontrolna lučka stanja

Pribl. 15 cm
(5,9 inčev)

3. Dodajanje kamere
•	 Prijavite se v  Cloudedge APP, kliknite • in izberite “Battery Camera”.
•	 Izberite 2,4 GHz Wi-Fi SSID, vnesite svoje geslo in kliknite “Next” (naprej).
•	 Optično	preberite	kodo	QR	pred	kamero.	Ko	naprava	prepozna	

kodo QR, se bo zaslišal zvok, nato tapnite »slišim ton«.

① Čas kamere

② Ime kamere

③ Živo predvajanje 
videa

④ Dodajanje kamere

⑤ Večzaslonski pogled

⑥ Deljenje kamere

⑦ Shranjevanje v oblaku

⑧ Alarm video/Posnetek alarma

⑨ Seznam naprav

⑩ Sporočilo alarma in sistema

⑪ Osebna domača stran

① Vklop/izklop zvoka
② Live Video
③ Posnetek zaslona
④ Zaznavanje telesa (privzeto 

vključeno)
⑤ Nastavitve kamere
⑥ Možnosti SD/HD
⑦ Celozaslonsko
⑧ Zmogljivost baterije

⑨ Predvajanje videa s 
kartice TF

⑩ Predvajanje videa iz 
oblaka

⑪ Mobilno snemanje
⑫ Pritisnite in pridržite za 

pogovor
⑬ Galerija

① Preimenovanje kamere

② Vklop/izklop obvestil

③ Deljenje naprave

④ Podatki naprave

⑤ Vodič namestitve

⑥ Funkcija
(Vklop/izklop, Vrtenje pogledam, 
Nočni vid, Nastavitve alarma, 
Upravljanje porabe)

⑦ Varčevanje z baterijo

⑧ Alarm zaznavanja

⑨ Podatki kartice TF

⑩ Storitev shranjevanja v 

oblaku

⑪ Različica

⑬ Izbris kamere

◼ Daljinsko bujenje

Kamera bo v načinu spanja, da prihrani energijo. Predogled si 
lahko ogledate v aplikaciji.

◼ Dvosmerni avdio

V aplikaciji lahko s kamero vidite obiskovalca in se z njim 
pogovarjate.

◼ Alarm slabe baterije

V aplikaciji za telefon lahko nastavite prag alarma za 
izpraznjeno baterijo; prag je samodejno nastavljen na 
najmanj 10 % in največ 50 %. Ko je baterija v fotoaparatu 
bolj izpraznjena od nastavljenega praga, aplikacija vklopi 
opomnik.

◼ Snemanje

Uporabite kartico TF ali omogočite storitev Cloud-Storage. 
Tako boste lahko snemali vsak trenutek.

◼ Dan in noč

Zmogljiv nočni vid pomeni, da ni nobenih prekinitev niti v 
popolni temi.

 Podnevi Ponoči

Pomembne opombe za zmanjšanje lažnih alarmov
•	 Kamere	ne	usmerjajte	proti	predmetom	z	močno	svetlobo,	

vključno s sončnimi žarki, močnimi lučmi itd.
•	 Kamere	na	podlagi	številnih	testov	ne	postavljajte	preblizu	

mesta, kjer se pogosto vozijo vozila.
•	 Kamere	ne	nameščajte	usmerjene	proti	ogledalu.	

Nameščena naj bo vsaj 1 meter stran.
•	 Priporočena	razdalja	med	kamero	in	vozili	je	15	metrov.	

Izogibajte se izpuhom, vključno z odprtinami za klimatsko 
napravo in odprtinami za vlaženje zraka.

•	 Da	bi	se	izognili	motnjam	brezžičnega	omrežja,	namestite	
kamero stran od vseh brezžičnih naprav, vključno 
z usmerjevalniki Wi-Fi, telefoni, šobami za hlajenje 
projektorjev.

Odpravljanje težav in predlogi

Št. Opis Rešitev in delovanje

1 Povezovanje ni 
uspelo

1.  Preverite vaše wi-fi uporabniško ime in geslo
2.  Prepričajte se, da vaš Wi-Fi deluje na 2,4 Ghz, 

5 Ghz ni podprt.
3.  Zagotovite, da sta kamera in telefon blizu 

usmerjevalnika.

2 Ponastavitev 1.  Pritisnite in držite gumb ponastavitev približno 
5 sekund

2. Zaslišali boste zvok
3. Rdeča lučka začne utripati počasi

3 Menjava na novo 
omrežje

1.  S pritiskom na gumb za ponastavitev 
ponastavite na tovarniške nastavitve

2. Ponovno povezovanje

4 Dodajanje naprave 
ni uspelo

V nastavitvah mobilnega telefona omogočite 
prenos podatkov aplikacije Cloudedge.

5 Brez potisnih 
sporočil alarma

V nastavitvah mobilnega telefona omogočite 
opozarjanje aplikacije Cloudedge.

6 Ni video posnetka 
alarma

Prosimo, vstavite kartico TF.
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Garancijski list ROBAXO 
 
Proizvajalec: ROBAXO 
Trajanje garancije: 24 mesecev 
 
Serijska številka:____________________ 
Datum Nakupa:______________________ 
 
Podatki o prodajalcu:   Podatki o kupcu: 
____________________  _____________________ime in priimek 
____________________  _____________________naslov 
____________________  _____________________poštna številka in kraj 
____________________ 
 
Žig in podpis: 
   
 
 
 
 
 
 
 
GARANCIJSKA IZJAVA 
 
Izjavljamo:  
• da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih 
navodilih  
• da bomo v 45 dnevnem garancijskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti  
• da bomo  zagotovili servisne usluge in potrebne nadomestne dele za proizvod vsaj še 3 leta po 
preteku garancijskega roka  
• da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim 
oz. vam bom zanj vrnili kupnino   
 
Garancija preneha zaradi:  
• neupoštevanja priloženih navodil  
• malomarnega ravnanja z izdelkom  
• posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščena oseba  
• poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe  
• poškodbe zaradi elementarne nesreče – poplave, požara ipd.  
• če so z izdelka odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijska številka  
 
Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.   
Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno 
izpolnjeno garancijo.  
 
Uvoz, servis in distribucija: 
Robas, d. o. o. Potoki 8 
4274 Žirovnica 
Telefon: 04 580 53 60 
Fax: 04 580 53 61 
 

 

  
 

Delovanje 


