PTZ WiFi kamera Secutek SB-D77W
Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele:
SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3, Praha 4
Tel: 244 472 125
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1. Obsah balení
• WiFi kamera Secutek SB-D77W
• napájecí adaptér – 12V, 2A
• síťový kabel

2. Popis částí kamery

1 – LAN kabel
2 – RESET tlačítko
3 – Napájecí konektor (12V)
4 - Čočka kamery
5 – Přísvit

3. Začátek
1. Pomocí dodaných montážních šroubků a hmoždinek připevněte kameru na
libovolné místo. Pro tuto kameru je vhodná jak vnitřní, tak venkovní
montáž. Vzhledem k tomu, že kamera splňuje standard IP66, je chráněna i
proti intenzivně tryskající vodě.
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Upozornění: v případě venkovní montáže dbejte na to, aby konektory na
kabelech vedoucích z kamery byly chráněny před deštěm.
2. Pomocí napájecího adaptéru (12V, 2A, součást balení) připojte kameru do
el. sítě. Konektor pro připojení napájecího adaptéru do kamery je součástí
svazku kabelů vedoucího z kamery.

3. Připojte kameru k routru přes LAN.

4. Používání kamery
Nyní můžete začít kameru používat. Pro instrukce, jak používat tuto kameru se
obraťte na samostatné manuály Návod k obsluze pro Windows a Návod k
obsluze – Aplikace CamHi (pro Android / iOS).

5. FAQ
o Kameru mám zapojenou, ale nemám k ní software:
•

Aplikace CamHi je volně dostupná ke stažení pro mobilní OS Android a iOS.
Pro Windows je aplikace dostupná na adrese http://www.ipcam.xin/. Pro
instrukce, jak software s kamerou používat, jsou určené manuály Návod k
obsluze pro Windows a Návod k obsluze – Aplikace CamHi.

o Všechno jsem již prověřil, nic nepomohlo!
•

Pokud trable přetrvávají, obraťte se na nás na našich kontaktech
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6. Specifikace
Pracovní režimy

Nahrávání ve smmyčce
Detekce pohybu
Upozornění push notifikací / na email / FTP

Kamera

2MP snímač
Úhel záběru 89.9°-26.2°
Snímkovací frekvence 25FPS
Noční vidění do 20m (IR 842nm)

Nahrávky

Rozlišení 1920x1080px
Formát .AVI
Komprese H.264

Spotřeba

3W ve dne / 6W v noci

Napájení

DC 12V/1A

Automatická aktivace

Pohybem

Přehrávání záznamů ze zařízení

Prostřednictvím mobilní aplikace

Paměť

Podpora až 128GB micro SD kartu

Komunikace a obsluha

Mobilní aplikace
PC software
Až 4 uživatelé zároveň

Váha

450g

Rozměry

113x113mm

Pracovní teplota

-20°C - +60°C

Pracovní vlhkost

10%-95%
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7. Disclaimer
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.
Upozorňujeme, že návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré
kopírování je možné pouze se souhlasem této společnosti.
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