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1. Rychlý start


Stáhněte a nainstalujte si aplikaci EasyN z GooglePlay (Android) / AppStore (iOS).



Po nainstalováni aplikace ji zapněte. Klikněte znak + uprostřed obrazovky.



Kameru připojte k napájení a k Vaší síti síťovým kabelem. Kamera se po zapojení do
sítě otočí do všech směrů – tak poznáte, že se v pořádku zapnula.
Poté klikněte na nejníže položené tlačítko Add camera (u položky 3. Add camera
manualy).



Následně už jen naskenujte QR kód z kamery – volba Scan. Kameru pojmenujte a
klikněte na OK. Tímto se kamera přidá do aplikace.



Kamera je nyní připojená pomocí síťového kabelu. Pro nastavení Wi-Fi vstupte do
nastavení kamery (kliknutím na kolečko na pravé straně kamery, které je u každé
z přidané kamer a poté na ozubené kolečko značící nastavení). Po otevření tohoto menu
uvidíte možnost More – na tu klikněte. Otevře se Vám rozšířené nastavení, kde první
možnost je Wi-Fi. Po kliknutí se Vám otevře nabídka dostupných Wi-Fi sítí. Stačí jen
vybrat Wi-Fi síť, zadat heslo a kliknout na OK.

2. Podrobný návod
2.1 Instalace aplikace a propojení aplikace s kamerou
1) Kameru připojte k napájení a k Vaší síti síťovým kabelem. Kamera se při zapnutí
otočí do všech směrů – tak poznáte, že se v pořádku zapnula.
2) Stáhněte a nainstalujte si aplikaci EasyN z GooglePlay (Android) / AppStore (iOS).
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3) Po nainstalování aplikaci zapněte. Klikněte na symbol + nacházející se ve středu
obrazovky

4) Vyberte možnost Add camera manually nacházející se dole v nabídce (u položky 3.
Add camera manualy)
-

Případně vyhledejte kameru v místní síti (LAN search)
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5) Nyní je potřeba naskenovat QR kód nacházející se na spodku kamery. Vybere
možnost Scan a následně najeďte fotoaparátem na QR kód. Kameru můžete
libovolně pojmenovat. Vše potvrďte tlačítkem OK.

6) Aplikace Vám z bezpečnostních důvodů navrhne změnu hesla. Pokud máte zájem o
změnu hesla, vyberte možnost OK. Pokud o změnu zájem nemáte, vyberte možnost
Cancle. Při změně hesla vyplňte do první kolonky původní heslo (admin), do druhé
napište své nové heslo a v třetí kolonce vaše nové heslo zopakujte a potvrďte
možností Sure.
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7) Kamera je nyní připojená k aplikaci a můžete již vidět aktuální obraz.

8) Všechny své kamery můžete zobrazit po kliknutí na symbol 4 čtverečků v pravém
horním rohu.
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9) Obraz kamery můžete zvětšit po kliknutí na její obraz.

10) Kamera je nyní připojena pomocí síťového kabelu. Pro nastavení Wi-Fi vstupte do
nastavení kamery (kliknutím na kolečko po pravé straně)
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11) Po kliknutí na kolečko se Vám zobrazí nabídka. Z ní vyberte ozubené kolečko
značící nastavení.

12) Otevře se Vám nastavení kamery. Zde přejděte do rozšířeného nastavení kliknutím
na možnost More.
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13) Nyní klikněte na možnost Wi-Fi, kde vyberete svou Wi-Fi síť. Po kliknutí na Vámi
vybranou Wi-Fi síť budete vyzváni k zadání hesla. To zadejte a stiskněte OK.

14) Nyní lze obraz kamery sledovat, aniž by kamera musela být připojena k síti
síťovým kabelem.
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2.2 Popis ovládání kamery pomocí aplikace
 Po kliknutí na náhled obrazu z kamery se otevřou rozšířené možnosti kamery.

 Posunováním prstu po obrazovce pohybujete kamerou.
 Na spodní liště jsou potom zleva následující funkce – zapnutí/vypnutí zvuku
, záznam videa
režim výletu

, pořízení fotografie

, změna kvality nahrávání

,

- (auto pan – kamera přejede zleva do prava, auto tilt – kamera

přejede ze shora dolu), přednastavení poloh kamery
s možností přibližování)

, zoom (u modelů

, otočení obrazu kamery vertikálně / horizontálně

.

 Změna kvality nahrávání – více informací. Pod touto položkou je možné
nastavit kvalitu obrazu kamery. Po kliknutí na tlačítko změny kvality nahrávání

vyberte jednu z možností. Nezapomínejte, že vyšší kvalita obrazu může mít za
příčinu nižší plynulost obrazu.
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 Přednastavení poloh kamery – více informací. Pod touto položkou je možné
nastavit různé polohy kamery. Stačí kameru šipkami nasměrovat, kam
potřebujete, poté dlouze stisknout číslo přednastavení (1 – 4) a kamera toto
nastavení uloží. Poté lze mezi uloženými polohami rychle přepínat a to krátkým
stisknutím
vybraného
čísla.

2.3 Popis dalšího možného nastavení

 Odstranění kamery z hlavní nabídky – klikněte na menu kamery a poté na
symbol popelnice. Tím se kamera odstraní z aplikace.
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Zobrazení nahraných videí a pořízených obrázků – klikněte na menu kamery
a poté na symbol obrázku. Tím se otevře galerie videí a obrázků.



Nastavení hesla – menu kamery > nastavení > Password Manage





Old – staré heslo



New - nové heslo



Confirm – potvrzení nového

Znovu připojení kamery – menu kamery > nastavení > Reconnect Camera

 Odstranění kamery z aplikace – menu kamery > nastavení > Remove Camera
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 Nastavení zobrazení a přísvitu – menu kamery > nastavení > Image Setting


Brigtnes – nastavení jasu



Contrast – nastavení kontrastu



Up and down – přetočení obrazu vzhůru nohama



Left and right – přetočení obrazu z leva do prava



Infrared – Zapnutí přísvitu (Auto – automatický, Open – zapnutý, Close vypnutý

 Zapnutí / vypnutí detekce pohybu – menu kamery > nastavení > Event
Settings > Sense switch > Zvolit Vyp./Zap. – Vypnuto/Zapnuto.

 Zapnutí / vypnutí detekce pohybu – menu kamery > nastavení > Event
Settings > Sensivity
 Low – nízká
 Medium – střední
 High – vsoká
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 Ukládání souborů na SD kartu – menu kamery > nastavení > Event Settings >
Save video to SD

 Volba oznámení – menu kamery > nastavení > Event Settings> Event
Notification >
 Silent – bez zvuku a vibrací
 Tones only – pouze zvuk
 Vibrate only – pouze vibrace
 Ringtone and vibrate – zvukový signál + vibrace

 Nastavení kontinuálního nahrávání a streamováni – menu kamery >
nastavení > Full Time Record
 On and Off – zapnutí a vypnutí kontinuálního nahrávání
 Record duration – Nastavení délky nahrávek
 Stream choose – výběr souborů ke sdílení
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 Změna času – menu kamery > nastavení > More > Time settings > kliknutím
na Sync time nastavíte aktuální čas. Přepnutím možnosti Daylight Saving Time
můžete zapnout, či vypnout přepínání letního času.

 Formátování micro SD karty – menu kamery > nastavení > More > Format
SD > kliknutím na Format SD bude naformátována vložená karta v kameře.

 Restartování kamery – menu kamery > nastavení > More > Reboot the device
> kliknutím na Reboot the device a potvrzením OK bude kamera restartována.

 Nastavení frekvence zobrazení – menu kamery > nastavení > More > Supply
frequency > zde můžete vybrat z nabídky 60Hz nebo 50Hz.
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3. Závěrečná ustanovení
Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou
odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na
našem emailu info@spyobchod.cz
Tento návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiné
rozmnožování podléhá schválení touto společností.
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