
Varnostna kamera na baterije
Navodila za uporabo

Opomba: Slika kamere v uporabniškem priročniku je le 
referenčna, kot standard vzemite fizični predmet.
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Vsebina Vsebina embalaže

Kamera Dodatni pribor  
za vijačenje

Navodila  
za uporabo

Kabel USB*1 Nosilec za fiksno 
pritrditev*1

Indikator delovanja

IR in bele  
diode LED

IR in bele  
diode LED

PIR Kontrolna lučka

Leče

Zasnova izdelka - spredaj

Vsebina Opis Vsebina Opis

Rdeča lučka je običajno prižgana:  Kamera ali internet ima 
težave 

Rdeča lučka utripa:  Počakajte na povezavo WiFi (utripa počasi) 
Povezan WiFi (utripa hitro)

Modra luč utripa: Kamera se povezuje z omrežjem
Modra lučka običajno sveti:  Kamera je vklopljena, uporabnik si 

lahko ogleda videoposnetek

Zasnova izdelka - spodaj

Zvočnik

Ponastavitev

PONASTAVITEV:  S pritiskom na »Ponastavi« za približno 3–5 s 
obnovite tovarniške nastavitve. 

Reža kartice TF:  Podprto lokalno shranjevanje na kartici TF 
(podprto največ 128GB), ob prvi uporabi kartico 
TF v aplikaciji “CloudEdge” formatirajte.

Indikator polnjenja:  Rdeča lučka običajno sveti, kamera se polni. 
Modra lučka običajno sveti, kamera je pov-
sem napolnjena.

Reža kartice TF
ON/OFF  

(vklop/izklop)
Vtičnica za 

polnjenje USB

Skenirajte spodnjo kodo QR ali poiščite “CloudEdge” v 
trgovini z aplikacijami ali v Google play, nato prenesite in 
namestite aplikacijo.

① Čas naprave
② Zvok naprave
③ V živo
④ Posnetek zaslona
⑤ Domofon
⑥ Zaznavanje gibanja
⑦ Nastavitve kamere

⑧ Celozaslonski predogled
⑨ Ločljivost slike
⑩ Oblak
⑪ Zgodovina
⑫ Zapisovanje
⑬ Sirena
⑭ Luč

Prenesi aplikacijo

Prenos aplikacije 
za iOS

Prenos aplikacije 
za Android

(1) Prijavite se: Za registracijo izberite svojo državo in vaš 
e-poštni naslov.

(2) Prijavite se: Izberite svojo državo, vnesite obstoječi račun 
in geslo za prijavo.

Prijava uporabnika, prijava Dodajte kamero

Prepričajte se, da je wifi za telefonsko povezavo 2,4G in v dobrem 
omrežnem stanju (5 GHz ni podprto), počakajte, da prične rdeči 
indikator naprave počasi utripati (če rdeči indikator naprave ne 
prične počasi utripati, pritisnite na »ponastavitev« za 3–5 s, do-
kler naprava ne pošlje zvoka »BUGU«, počakajte, da se na prava 
znova zažene, nato dodajte kamero). Odprite aplikacijo »Cloud
Edge«, kliknite ikono »+« v zgornjem desnem kotu. Kamero do-
date z izbiro »Battery Camera« in vstopite na zaslon s seznamom 
kamer. Sledite pozivu aplikacije, kliknite »Naprej«, vnesite geslo 
wifi, s katerim je povezan mobilni telefon, nato klik nite »Naprej«. 
Nato postavite kodo QR proti kameri z razdalje približno 10–15 
cm in počakajte, da kamera odda zvok »BUGU«, nato kliknite 
»Naprej«. Aplikacija APP samodejno poišče napravo.
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POGOSTA VPRAŠANJA

V: Dodajanje v konfiguracijo omrežja ni uspelo?
O: Prepričajte se, da je telefon povezan z usmerjevalnikom v 

pasu 2,4 GHz, in se prepričajte v pravilno geslo za WiFi.

V: Je po skeniranju dodajanje še vedno neuspešno?
O: Ponovno zaženite napravo ali jo izklopite po neuspešnem 

dodajanju s skeniranjem, nato pa jo poskusite ponovno 
dodati.

V: Naprava ne more normalno prikazati predogleda?
O: Preverite, ali je morda omrežni signal prešibak, fotoaparat 

postavite blizu usmerjevalnika, če še vedno ne morete pri-
kazati predogleda, ponastavite kamero in jo ponovno do-
dajte.

V: Zakaj je po ponastavitvi naprave kamera še vedno na se-
znamu naprav?

O: Ponastavitev naprave samo za ponastavi omrežno konfi-
guracijo kamere, ne more pa spremeniti konfiguracije v 
programu. Če želite izbrisati kamero, se morate za izbris 
prijaviti v program.

V: Kako preklopiti omrežje kamere na drug usmerjevalnik?
O: Najprej odstranite in ponastavite napravo v programu, nato 

pa znova s programom konfigurirajte omrežje za napravo.

V: Zakaj naprava ne prepozna kartice TF?
O: Prosimo da vstavite in odstranite kartico TF po izklopu. 

Preverite, ali kartica TF deluje normalno in ali je v formatu 
FAT32, ko je mobilni telefon ali naprava povezana v nesta-
bilnem omrežju. Program bo tudi opozoril, da kartice TF ni 
mogoče prepoznati.


