Aplikace PV Cam Viewer
Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele
SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3, Praha 4, 141 00
Tel: 244 472 125
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1. Zobrazení aplikace

2. Rychlý start
1. Stáhněte si aplikaci PV Cam Viewer z GooglePlay nebo AppStore.
2. Zařízení připojte do sítě. Cca minutu trvá, než se kompletně zapne i s wifi bude blikat nebo stále svítit příslušná dioda, která značí aktivní WIFI.
3. Po otevření nainstalované aplikace uvidíte tuto úvodní obrazovku aplikace.
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4. Připojte se mobilním telefonem/tabletem na WIFI zařízení (název začína
PV- a heslo je 88888888).

5. Přidejte si kameru do aplikace v podmenu Device Management (dále volba
Scan a naskenování QR kódu, resp. ID kamery).

6. Tímto je kamera propojená s aplikací a lze s ní libovolně pracovat. Kamera
lze přidat volbou Manual, zde je nutné vyplnit údaje ručně (ID a code - tyto
údaje jsou vedle QR kódu). Pro vzdálené ovládání je nutné připojit zařízení
na vaší WIFI - viz níže (bod 3.5).
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3. Podrobný návod
3.1 Podmenu aplikace
a. Video Files - možnost chránit, stáhnout ze
zařízení a následně přehrávat pořízené
záznamy
b. Recorder Setting - nastavení nahrávání,
přepínání mezi klasickým módem a módem
detekce pohybu
c. Program Setting - podrobná nastavení
zařízení
d. Device Management - možnost přidávat a
mazat zařízení, případně přepínat mezi více
přidanými přístroji

3.2 Video Files
1. V podmenu Video Files je možné prohlížet pořízené záznamy (Recording =
video, Photograph = fotografie, Backup files = stažené soubory, které je
možné přehrávat a prohlížet). Je ale nutné je nejprve stáhnout do telefonu.
Tuto volbu zobrazíte tahem zprava doleva na daném souboru. Tím se
zobrazí možnost stáhnutí a zamknutí (zamknutý záznam nelze smazat a
nepřepíše se nahráváním ve smyčce).
2. Ikonou zámečku se záznam zamkne, možnosti „Backup files“ se stáhne do
telefonu a možností „Delete“ je také možné záznam smazat.
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3.3 Recorder Setting
1. Lze přepínat mezi módy Normal a Motion - tj. Normal = klasický mód, kdy
zařízení nahrává neustále a Motion mód = mód detekce pohybu - zařízení
začne nahrávat jen při detekování pohybu
2. Je možné zde nahrávání také pozastavovat, znovu spouštět [tlačítko REC]
a pořizovat fotografie [tlačítko CAP]. Pro pořízení fotografie je nutné
pozastavit nahrávání.
3. Pod položkou SETUM v pravém horním rohu se nachází možnost zapnout
nebo vypnout nahrávání ve smyčce [Over write].
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3.4 Program Setting
V tomto podmenu je možné další nastavení zařízení.
1. Time Date Display - zap./vyp.
zobrazení data a času v záznamech
2. Synchronize the time - možnost
synchronizovat čas se zařízením,
případně jej ručně nastavit
3. MIC - zapnutí/vypnutí mikrofonu
4. Movie Size - nastavení rozlišení
videa
5. Frame Rate Select - nastavení FPS
(počet snímků za sekundu)
6. SSID visible – zapnutí/vypnutí
vlastního WIFI zařízení - aby nešlo
nalézt ostatními - např. při hledání
WIFI sítě telefonem
7. Modify equipment wifi Password změna hesla WIFI zařízení
(standardně 88888888)
8. Format SD Card - zformátování
vložené SD karty
9. Storage info - informace o úložišti
10. Firmware Upgrade - zobrazuje verzi firmwaru
11. Load Setup Defaults - obnovení továrního nastavení

SHX Trading s.r.o.

6

3.5 Device Management
1. Přidání nebo odebrání zařízení – viz Rychlý start výše.
2. Nastavení WIFI a změna kódu zařízení:

a.

Klikněte na ozubené kolečko a poté
Internet Wi-Fi Setting. Vyplňte SSID
(název WIFI) a heslo. Posuvníkem u
„Display Password“ je možné
zapnout/vypnout zobrazování hesla
místo znaku puntíku
Klikněte na Internet Change Device Code a poté
vyplňte Old Code (starý kód), New Code
(nový kód) a Re-enter New Code
(opětovné zadání nového kódu pro prevenci
překlepů)
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3.6 Stažení pořízených záznamů
1. Přes aplikaci v podmenu Video Files viz výše.
2. Přes PC přiloženým kabelem - některé PC ale mají problémy zařízení
rozpoznat, nejspolehlivěji funguje 1. a 3. varianta.
3. Čtečkou paměťových karet - vyjměte kartu ze zařízení, vložte jí do čtečky
karet a tu připojte k PC.

4. FAQ – často kladené dotazy
„Nemohu aplikaci nalézt v obchodě Play“
Odkaz ke stažení:
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=cam.ac.com
iOS: https://itunes.apple.com/us/app/pv-cam-viewer/id986625862?mt=8

„Aplikaci se mi nedaří spustit“
Zkontrolujte připojení k internetu, případně verzi Vašeho operačního systému.
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5. Závěrečná ustanovení
Ovládání aplikace 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.
Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné
používání musí být se souhlasem této společnosti.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete
informovat.
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