
Vsebina embalaže Predstavitev funkcij Zasnova izdelka - spredaj Zasnova izdelka - zadaj

Omrežna pametna kamera PTZ

Navodila za uporabo

 Opomba:

Slika kamere v uporabniškem priročniku 
je samo referenčna, kot standard vzemite 
fizični predmet.

Kabel USB!*Paket dodatkov in 
vijaki!*

Kamera!* !*

Podnožje!*

Kamera!*

Napajalni kabel

Vtičnica
Napajalni 

vmesnik

Igla za 
ponastavitev!* (Ni 

standardno)

Navodila za 
uporabo!*

Navigacija panorame

Program za daljinsko 
upravljanje

Snemanje v zanki

Stiskanje H.264

Dvosmerni avdio

Zaznavanje 
gibanja

Enkripcija

Stikalo dan/noč

HD

Opozorilo in 
predvajanje

Shranjevanje v 
oblaku

Vsebina Opis

Kontrolna lučka • Rdeča lučka je običajno vključena: kamera 
je napolnjena

• Rdeča lučka utripa: čaka, da uporabniki 
dodajo napravo

• Zelena lučka običajno sveti: brez dostopa 
do interneta

• Zelena lučka utripa: kamera je povezana 
in uporabnik si lahko ogleda video

Gumb RESET • Ob pritisku na gumb Reset ali z uporabo 
igle za ponastavitev za  2~3 s se naprava 
ponastavi na tovarniške nastavitve in 
ponovno zažene.

Reža za TFCARD • Podprto lokalno shranjevanje na kartice 
TF CARD (največ 128G). Če vstavite TF 
CARD, jo najprej inicializirajte.

Vsebina Opis

Vtičnica napajanja: DC 5 V

Ethernet vrata: • 10M/100M samoprilagodljiva omrežna 
vtičnica (posamezni modeli tega vmesnika 
nimajo)

Prijava uporabnika
Kliknite Prijava in sledite pozivom, da dokončate 
registracijo računa programa. Trenutno registracija 
številke mobilnega telefona ni podprta v drugih 
regijah, razen v celinski Kitajski, uporabniki v 
drugih regijah pa lahko za nabiranje uporabljajo 
nabiralnik. Geslo je alfanumerična kombinacija 
6-16, upoštevajte velike in male črke 

Prenesite program
Optično preberite spodnjo kodo QR ali poiščite 
»IPC360Home« v trgovini APP ali Googlu Play, nato jo 
prenesite in namestite.

Vklopite napravo

1. Kamero priklopite na vir napajanja.

2.  Med zagonom kamere se kamera vodoravno in 
navpično vrti, preverite, ali slišite zvok ‘Di-Di’. 
Kamera je aktivirana se se jo lahko doda. (Če se ne 
sliši zvok ‘Di-Di’, morate kamero ročno ponastaviti. 
Pritisnite gumb za ponastavitev ali uporabite 
ponastavitveni gumb, pritisnitega za 2~3 s. Ko 
zaslišite zvok ‘DU’, je ponastavitev kamere uspešna 
in jo lahko dodate).

Dodajanje kamere (Kot primer iOS)
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.  Zaženite program ‘IPC360Home’. 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 (slika 8-1). 

3.  Preverite, ali je območje na aplikaciji pravilno, po 
potrditvi kliknite Naprej (slika 8-2).

Brezžična povezava (priporočeno)
Optično odčitajte kodo QR na dnu kamere (slika 
9-1). Po odčitanju QR kode bo program samodejno 
preskočil na vmesnik ‘Dodaj napravo’, nato kliknite 
‘Naprej’. Takrat bo kamera samodejno poiskala 
vročo točko kamere. Ko je iskanje končano, 
kliknite ‘Pridruži se’ (slika 9-2), nato izberite wifi, 
s katerim se želite povezati in vnesite geslo (slika 
9-3). Program bo takrat dodal kamero. Ko zaslišite 
‘Ding Dong’ in nato ‘Camera ready’ je konfiguracija 
končana. Takrat lahko kamero poimenujete.

Brezžična povezava
Če na izdelku niste našli kode QR, izberite »Ni 
najdene kode QR« (No QR Code Found) (slika 10-1), 
nato pa pojdite na nastavitev mobilnega telefona 
in izberite vročo točko kamere (slika 10-2). Ime 
dostopne točke je praviloma IPC365_AP-XXXXXX 
ali IPC360-XXXXXX. Po izbiri vroče točke se vrnite 
v program, nato izberite WiFi, s katerim se želite 
povezati, vnesite geslo. Ko zaslišite »Kamera je 
pripravljena« (Camera ready), je konfiguracija 
končana in kamero lahko poimenujete.

Žična povezava
Izberite »Kamera je preko usmerjevalnika povezana 
s kablom« (The camera is connected to the router 
via a cable)(slika 11-1). Program bo samodejno 
poiskal kamere v omrežju (LAN). Kliknite »naslov 
MAC iskane kamere« (the searched camera MAC 
address) (slika 11-2), program bo takrat dodal 
kamero. Ko zaslišite zvok ‘DingDong’ in »Kamera 
je pripravljena« (Camera ready) je konfiguracija 
končana. Takrat lahko kamero poimenujete.

Nasvet
•	 Kamera trenutno podpira samo omrežje Wi-Fi 2,4 GHz. Če omrežje Wi-

Fi 2,4 GHz ni na voljo, poskusite žično povezavoKamera podpira kartice 
TF od 8 – 128 Gb. Pred uporabo kartico TF formatirajte. Najprej vstavite 
kartico in nato vklopite napajanje.

•	 Kartico TF vstavljajte in odstranjujte le, ko je naprava izključena. Običajno 
bo video datoteka v TF kartici prikazala modro vrstico, če ni modre vr-
stice, preverite, ali je kartica TF delujoča in jo lahko izklopite in ponovno 
priključite.

•	 Videoposnetek se snema v zanki in hrani v kartici TF. Če ni kartice TF, 
lahko ročno vklopite snemanje videoposnetka v album tako, da kliknete 
na ikono.

•	 (Shranjevanje v oblak omogoča shranjevanje samo videoposnetkov za-
znavanja gibanja.)

POGOSTA VPRAŠANJA
V: Zakaj kamera kaže datum 2000-01-01?
O: To je tovarniško privzeti čas. Po dostopu do interneta, se kamera samo-

dejno sinhronizira na čas omrežja. Potrpežljivo počakajte.
V: Želim raziskati prejšnji video, kaj naj storim?
O: Kamera lahko hrani in predvaja videoposnetek samo, če je opremljen 

s kartico TF. Ko je kamera izključena vstavite kartico TF v režo, nato jo 
znova vklopite, povlecite časovno vrstico. Izberite časovno točko za pred-
vajanje na modri vrstici video datoteke. Če je predvajanje prekinjeno ali 
na trenutnem mestu ni datoteke za predvajanje, se samodejno predvaja 
naslednja video datoteka. (Prosimo, preverite, da je bil čas v zgornjem 
levem kotu kamere sinhroniziran s trenutnim časom. Če čas ni sinhronizi-
ran, uporabnik ne more iskati videoposnetka, dokler ni sinhroniziran čas).

V: Koliko časa so v oblaku shranjeni opozorilni posnetki?
O: Video posnetek alarma zaznavanja gibanja se shrani v oblak. V primeru 

shranjevanja z uporabo oblaka izberite 7-dnevno ali 30-dnevno obdobje 
pokrivanja zanke, kar pomeni, da si lahko video posnetek kamere, na-
ložene v oblak, ogledate v 7 dneh ali 30 dneh, 8. ali 31. dne pa bo video 
posnetek prepisan.

Izjava o garanciji

Dragi uporabniki,

Zahvaljujemo se vam za uporabo naših izdelkov. Preden 
izdelek namestite, natančno preberite naslednje pogoje.

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

• Kakršnekoli napake ali okvare, ki so posledica nepravilne 
namestitve, napačne uporabe, nepooblaščenega 
vzdrževanja, pregledov, nesreč, višje sile ali drugih 
zunanjih dejavnikov.

• Morebitne okvare ali napake, ki jih povzroči uporaba 
izdelka, programske opreme ali delov tretjih oseb.

• Izdelek je izven garancijskega roka.

• Črtne kode izdelka ni mogoče identificirati ali je 
neskladna.

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

PONA- 
STAVITEV

Reža kartice 
TF

Fotoobčutljivi  
deli*

Leče kamere

Mikrofon

Zvočnik

Ethernet vrata

Vtičnica napajanja

Kontrolna 
lučka

Naprej

Kliknite
Pridruži

Vnesite 
geslo

Ni najdene 
QR kode

Kamera 

Izberite 
vročo točko 

kamere

je na usmernik 
priključena preko 
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