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Vsebina embalaže

Predstavitev funkcij

Opis videza - spredaj

Brezžična PTZ kamera

Opis izgleda zadnje strani

Leče kamere

antena

1 x polnilnik

1 x navodila za
uporabo

IP66 vodotesnost

Zaščita proti streli

RESET
Kontr. lučka
Omrežnje
Napajanje

pickup

Prijava uporabnika

Poskenirajte spodnjo kodo QR ali v trgovini programov poiščite
»IPC360« in program prenesite.

Kliknite Prijava in sledite pozivom, da dokončate registracijo računa

Dragi uporabniki,

programa. Trenutno registracija s številko mobilnih telefonov ni

Zahvaljujemo se vam za uporabo naših izdelkov, preden namestite

podprta na drugih področjih, razen v celinski Kitajski, uporabniki na

izdelek, natančno preberite naslednje pogoje.

drugih področjih za registracijo lahko uporabijo poštni predal. Geslo

1. Garancijski rok je eno leto od datuma nakupa. V garancijskem roku

3 Opomba
Če skenirate QR kodo s telefoni s sistemom Android, jo morate
po skeniranju odpreti v brskalniku.

Zvočnik
Vgrajena reža za TF
kartico

Navodila za uporabo
1 x kamera

Prenesite program

je alfanumerična kombinacija 6-16, upoštevajte, da razlikuje med
velikimi in malimi črkami.

Izjava o garanciji

bo naše podjetje brezplačno odpravljalo težave, ki jih povzroča
kakovost izdelka pri normalne uporabe.
2. Naslednji primeri so izven obsega garancije:
• Morebitne napake ali okvare, ki jih povzroči uporaba ali delovanje

Svetlobni senzor

v neustreznem okolju.
• Kakršnekoli napake ali okvare, ki so posledica nepravilne
namestitve, napačne uporabe, nepooblaščenega vzdrževanja,

Program za daljinsko
upravljanje
1 x vijaki in pribor
za pritrditev

1 x napajalni vod

Zaznavanje
gibanja

Opozorilo in
predvajanje

pregledov, nesreč, višje sile ali drugih zunanjih dejavnikov.
Morebitne okvare ali napake, ki jih povzroči uporaba izdelka,

1 x dodatna oprema

programske opreme ali delov tretjih oseb.
• Izdelek je izven garancijskega roka.
• Črtne kode izdelka ni mogoče identificirati ali je neskladna.
Vsebina

3 Opomba
Videz v priročniku je samo za referenco.
Prosimo, da si ogledate dejanski izdelek.

Opis

Šifriranje

Snemanje v zanki

1 x antena

Kontrolna lučka

• Rdeča zelena utripa: čaka, da uporabniki dodajo napravo

Gumb RESET

• Ob pritisku a gumb Reset za 2~3 s
se naprava ponastavi na tovarniške
nastavitve in ponovno zažene.

Vtičnica napajanja

• DC 12V

Omrežna vtičnica

• 10M/100M samonastavljiv omrežni
vhod

H.264

DOM

OTROCI

LJUBLJENČKI

Stiskanje H.264

TRGOVINA

Nasveti:

• Kamera trenutno podpira samo Wi-Fi omrežje 2,4 GHz. Če ni na
voljo brezžično omrežje 2.4GHz, poskusite z žično povezavo.
• Kamera podpira TF kartice od 8–128 GB. Pred uporabo kartico TF
najprej formatirajte. Uporabnik mora najprej vstaviti kartico in šele
nato vklopiti napajanje.
• Kartico SD vstavljajte in odstranjujte le, ko je naprava izključena.
Običajno bo video datoteka v TF kartici prikazala modro vrstico,
če ni modre vrstice, preverite, ali je kartica TF delujoča in jo lahko
izklopite in ponovno priključite.
• Videoposnetek se snema v zanki in shrani v kartico TF. Če ni
kartice TF, lahko ročno vklopite snemanje videoposnetka v album
programa tako, da kliknete na ikono .
•Shranjevanje v oblak lahko shranjuje samo videoposnetke
zaznavanja gibanja.

Stikalo dan/noč

Shranjevanje
v oblaku

Vklopite napravo

Dodajanje kamere

Brezžična povezava

1. Kamero priklopite na vir napajanja.

1. Prepričajte se, da je vaš telefon priključen na 2.4 GHz Wi-Fi in
da je Wi-Fi stanje omrežja dobro (kamera trenutno ne podpira
Wi-Fi 5 GHz).
2. Odprite program „IPC360“. Vnesite vaš registrirani račun in geslo, kliknite Prijava, po uspešni prijavi se prikaže glavni vmesnik
vaše naprave. Da dodate napravo kliknite gumb + v zgornjem
desnem kotu. Izberite vrsto naprave (kamera) in za dodajanje
bosta na voljo dva načina. (Brezžični in žični način.)

1. Kliknite Wireless Mode (brezžični način), preverite, ali kontrolna
lučka kamere utripa zeleno (če kontrolna lučka lučka sveti,
pritisnite gumb RESET za 2 do 3 sekunde da slišite zvok »Di-Di«
ali da prične rdeča lučka utripati.) Kliknite naprej (Next).
2. Vnos račun Wi-Fi in geslo, ki sta trenutno povezana s telefonom,
izberite svojo državo in področje. Kliknite Naprej, povečajte glasnost telefona in se približajte kameri, da konfigurirate kamero.
Ko konfigurirate kamero, ko slišite zvok »Ding-Dong« in nato
»kamera je pripravljena«, je konfiguracija končana in kamero
lahko poimenujete.

Električna
vtičnica

Vsebina

Opis

Reža TF kartice

• Podpira lokalno shranjevanje na TF
kartico (največ 128 GB). Če vstavite
kartico TF, jo najprej inicializirajte.

Predstavitev funkcij programa

• Motnje ali poškodbe, ki ne izhajajo iz zasnove, tehnologije,
proizvodnje in težav s kakovostjo izdelka.

Predogled v realnem času

Čas
kamere a

Večkratno šifriranje videoposnetkov

Predvajanje opozorila

Videoposnetek je bil za zaščito vaše zasebnosti obdelan z več
varnostnimi metodami šifriranja.
1. Privzeto šifriranje.
2. Nastavitev kamere - Način šifriranja - Šifriranje po meri in
nastavitev gesla.

Za vstop v vmesnik opozoril, kliknite nanj
. Ko je v kamero
vstavljena TF kartica, lahko uporabnik prenese in si ogleda
opozorilne slike, sicer naprava samo predvaja opozorilna sporočila, vendar uporabnik slik ne more prenesti. Ob vsaki sprožitvi
opozorila, se naloži video posnetek z opozorilom, dolgim do 30
sekund, opozorilo pa se sproži vsakih 90 sekund.

Pretakanje videa
Pretakanje zvoka

3 Opomba
Če je signal brezžičnega omrežja slab,
poskusite z žično povezavo.

The video has been processed with multiple security encryption

POGOSTA VPRAŠANJA

V: Zakaj kamera pokaže datum 2000-01-01?
O: To je tovarniško privzeti čas. Po dostopu do interneta, se bo
kamera samodejno sinhronizirala na čas omrežja. Prosimo, malce
počakajte..
V: Želim raziskati prejšnji video, kaj naj storim?
O: Kamera lahko shranjuje in predvaja video samo, če je opremljena
s kartico TF. Ko je kamera izpadla, vstavite kartico TF v režo, ponovno priključite napajanje, povlecite osi časovnika in na časovno
točko v modri vrstici video datoteke, ki jo želite predvajati. Če se
predvajanje prekine ali na trenutnem mestu ni datoteke za predvajanje, se bo samodejno predvajala naslednja video datoteka.
(Prosimo, potrdite, da je čas na vrhu levega kota kamere skladen
s trenutnim časom. Če čas ni skladen, uporabnik ne more poiskati
videoposnetka, dokler ni usklajen čas).
V: Koliko časa so v oblaku shranjeni opozorilni posnetki?
O: Video posnetek alarma z zaznavanjem gibanja se shrani v oblak.
V primeru shranjevanja v oblaku lahko izberete 7-dnevno ali
30-dnevno obdobje pokritosti v zanki, kar pomeni, da si lahko
video posnetek kamere, naloženega v oblak, ogledate v 7 dneh
ali 30 dneh, s 8. ali 31. dnem pa se video posnetek prvega dne
prične prepisovati.
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2. Med zagonom kamere poskrbite, da bo naprava ustvarila zvok
„Di-Di“. Kamera je vključena in jo lahko dodate.
(Če ne slišite zvoka „Di-Di“, jo morate ročno ponastaviti. Pritisnite
gumb za ponastavitev 2~3 sekunde, ko zaslišite zvok »Di-Di« je
bila ponastavitev kamere uspešna in jo lahko dodate.)

Žična povezava
1. Kliknite Wireless Mode (žični način), preverite, ali kontrolna
lučka kamere utripa zeleno (če kontrolna lučka lučka sveti,
pritisnite gumb RESET za 2 do 3 sekunde da slišite zvok »Di-Di«
ali da prične zelena lučka utripati. Poglejte v tritočkovni poziv
v vmesniku konfiguracije omrežja (Network Configure), kliknite
“Connection Completed, Next” za vstop v iskanje vmesnika
kamere.
2. Kliknite na naslov MAC iskane kamere, vnesite podrobnosti
kamere in kliknite Dodaj to kamero (add this camera). Ko konfigurirate kamero, ko slišite zvok »Ding-Dong« in nato »kamera
je pripravljena«, konfiguracija je končana in kamero lahko
poimenujete.

Zvok
naprave

e

Lokalno
shranjevanje
Nastavitev
ločljivosti

Zajem slike

t

Ob pritisku se
vklopi pogovor
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