NÁVOD NA POUŽITIE
WI-FI BEPEČNOSTNÁ KAMERA
NIGHTOWL
BALENIE OBSAHUJE:
•
•
•
•
•
•
•

IP kamera
Nabíjačka
Anténa Wi-Fi 5 dBi
Sada upevňovacích skrutiek
Skrutkovač
Penová podložka
Návod na použitie

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE:
• Snímač obrazu: 2.0M HD CMOS
• Šošovka: 3.6mm
• Min. osvetlenie: 0,5 Lux (farebný režim), 0,1 Lux
(čiernobiely režim)
• Rozlíšenie: 1920 x 1080P
• Kompresia videa: H.264/ MJPEG
• Obrazová frekvencia: 25-30fps
• Kompresia zvuku: G.711a
• Audio vstup: vstavaný mikrofón s rozlíšením 48
dB
• Audio výstup: vstavaný 8 Ω 1W reproduktor
• Alarmový výstup: pohybová detekcia
• Bezdrôtové pripojenie: IEEE802.11b/g/n
• Bezpečnosť WiFi siete: šifrovanie údajov
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

• Protokoly: ONVIF, TCP, UDP, DHCP, DNS, RTSP,
P2P
• Pamäť: slot pre micro SD kartu
• Napájanie: DC12V±10%
• Vodotesný štandard: IP66
• Prevádzkové podmienky: teplota od -25 °C až +
65 °C
• Vlhkosť: 10%-90%
• Počet online používateľov: maximálne 5
• Uhol natočenia: 320° horizontálne / 110°
vertikálne
• Nočné videnie: automatické prepínanie
dvojitých filtrov, 4 bodové infračervené žiarovky,
vzdialenosť ožarovania 10-30 m

KOMPONENTY

(1) Anténa Wi-Fi
(2) Slot pre micro SD kartu
(3) Napájací port
(4) Tlačidlo reštart
(5) 1080p HD objektív
(6) Reproduktor
(7) PIR senzor
(8) mikrofón
(9) Biela LED
(10) Infračervená LED

MONTÁŽ BEZPEČNOSTNEJ KAMERY
NA STENU
1. Vyvŕtajte tri dierky na stene pomocou penovej
podložky bezpečnostnej kamery ako šablóny.
Skontrolujte, či je základná jednotka kamery
otočená správnym smerom. Pred vŕtaním sa
odporúča vyznačiť umiestnenie dierok
ceruzkou. Priemer každej dierky je približne 6
mm a hĺbka je približne 25 mm.

2. Vložte tri plastové kotvy do dierok na stene.

PRIPOJENIE KAMERY K APLIKÁCII
O POPIS HLAVNÝCH FUNKCIÍ

O AKO POUŽÍVAŤ MOBILNÚ APLIKÁCIU
ZAREGISTRUJTE SA
Pri prvom použití tejto aplikácie musíte použiť svoj email na registráciu účtu. Kliknite na tlačidlo
„Registrovať“ a nastavte heslo.
* Ak zabudnete svoje heslo, môžete ho resetovať
kliknutím na „Zabudnuté heslo“ na prihlasovacej
stránke.

3. Zarovnajte drážky na spodnej strane kamery s
plastovými kotvami v stene. Skrutkovačom
pripevnite kameru na stenu pomocou skrutiek.

* Heslo by malo mať najmenej 6 znakov a najviac 30
znakov. Malo by to byť kombináciou písmen a číslic.

O AKO STIAHNUŤ MOBILNÚ APLIKÁCIU
• Vyhľadajte a stiahnite „YCC365 Plus“ v Apple
Store alebo Android App Store.
• Naskenujte QR kód uvedený nižšie

POZNÁMKA: Pri montáži bezpečnostnej kamery na
stenu nezabudnite, že stena musí byť schopná
uniesť aspoň trojnásobok celkovej hmotnosti
produktu.

Poznámka: Aktuálna verzia podporuje iba
registráciu telefónneho čísla vo Vietname.
Na registráciu v iných oblastiach použite e-mail.

PRIDAJTE KAMERU
Poznámka: kamera podporuje iba 2,4G WIFI, pred
pridaním zariadenia sa uistite, že je váš smerovač
2.4G WIFI a váš telefón je pripojený k 2.4G WIFI.

Naskenujte QR kód a pridajte zariadenie
• Pripojte telefón k sieti Wi-Fi a potom kliknite na
„Pridanie zariadenia skenovaním kódu“,
reštartujte fotoaparát a po vypočutí hlasovej
správy: “Please configure camera by scanning
code or AP hotspot”(Nakonfigurujte kameru
skenovaním kódu alebo pomocou AP hotspotu),
kliknite na „Pripojiť k siete".
• Vyberte svoje Wi-Fi a prihláste sa pomocou
svojho hesla.
• Zarovnajte dvojrozmerný QR kód zobrazený na
telefóne s objektívom kamery, udržiavajte
vzdialenosť 10-20 cm a rovnováhu.
• Po zaznení zvukového signálu kliknite na „Počul
som zvukový signál“, o niekoľko sekúnd neskôr
budete počuť hlas “Internet connected.
Welcome to use cloud camera.” (Pripojený ste k
Internetu. Vitajte v používaní cloudovej kamery.)

Pridanie AP hotspotu

Pridanie pripojením k sieťovému káblu
(podporuje iba zariadenie Lan Port)
• Pripojte ethernetový kábel na kameru a
smerovač Wi-Fi.
• Po pripojení telefónu k sieti Wi-Fi kliknite na
možnosť Add device a Addition by connecting to
network cable (Pridať zariadenie a Pridanie
pripojením pomocou sieťového káblu).
• Naskenujte na zariadenie QR kód a počkajte na
úspešné pripojenie k sieti.

• Po pripojení telefónu k sieti Wi-Fi kliknite na Add
device a Addition of AP hotspot (Pridať
zariadenie a Pridanie prístupového bodu AP) a
budete počuť "Please configure camera by
scanning code or AP hotspot" (Nakonfigurujte
kameru skenovaním kódu alebo hotspotu AP)
(ak nepočujete hlas, resetujte fotoaparát)
• Postupujte podľa sprievodcu a pripojte telefón k
sieti „CLOUDCAM_XXXX“ a vráťte sa do aplikácie
YCC365 plus.
• Kliknite Next (Ďalej), vyberte svoje Wi-Fi a
prihláste sa pomocou svojho hesla..
• Keď sa úspešné pripojíte na Wi-Fi budete počuť
hlas “Internet connected welcome to use cloud
camera” (Pripojený ste k Internetu. Vitajte v
používaní cloudovej kamery).

• Pripojte svoj telefón k sieti „CLOUDCAM_XXXX“
• Kliknite na AP networked device preview
(Ukážka zariadenia AP) a potom Next (Ďalej).
• Zadajte používateľské meno: admin, heslo:
12345, kliknite na tlačidlo POTVRDIŤ a potom si
môžete prezrieť rozhranie.

PREDSTAVENIE FUNKCIÍ
Pozorovanie v reálnom čase

A: Menu parametrov

G: Posúvanie a
nakláňanie

B: Momentka

H: Message

C: Celá obrazovka

I: Kvalita videa

D: Prehrávanie videa

J: Podržte na hovor

E: Znovu nastaviť
posúvanie a nakláňanie

L: Zvuk

F: Prednastavenie

K: Viac

PRIAMY REŽIM AP (zvláštne)
• Zapnite kameru a budete počuť "Please
configure camera by scanning code or AP
hotspot" (Nakonfigurujte kameru skenovaním
kódu alebo hotspotu AP) (ak nepočujete hlas,
resetujte fotoaparát)
• Otvorte aplikáciu YCC365 plus a vstúpte do
prihlasovacieho rozhrania, kliknite na Local Login
(lokálne prihlásenie).

Bielé svetlo
Cloudové albumy
Video do telefónu

O PTZ/PREDNASTAVENIE
•

PTZ

Posúvaním alebo posúvaním obrazovky v živom
náhľade môžete riadiť otáčanie kamery.

•

Prednastavenie
1. Kliknutím na ikonu predvoľby vstúpite do
rozhrania prednastavení.
2. Pridáť predvoľbu: je možné pridať niekoľko
prednastavení.
3. Odstrániť predvoľbu: kliknutím na ikonu
úpravy vymažete pridané prednastavenie.

Odstrániť prednastavenie

Pridáť prednastavenie

O PREHRÁVANIE VIDEA
Video je v predvolenom nastavení nahrávané do
cloudu. Ak chcete prehrávať video na karte TF,
môžete prepnúť nastavenie výberom možnosti play
videos from (Prehrávať videá z) na SD card (SD
karta).
• Cloudové video používa farebné mapovanie,
tmavo modrá signalizuje nahrávanie s alarmom a
svetlo modrá indikuje nahrávanie bez alarmu. TF
karta má všetko svetlo modrej farbe.
• Kliknutím na ikonu dátumu prehráte video od
vybratého dátumu.
• Kliknutím na ikonu “
” môžete upraviť
rýchlosť prehrávania cloudového videa, ale na
kartách TF to nie je podporované.

O STIAHNITE SI CLOUDOVÉ VIDEO /
ZDIEĽAJTE CLOUDOVÉ VIDEO
Kliknite na ikonu cloudového albumu a kliknite na
videoklip, kliknutím na Download video uložte do
telefónu alebo kliknutím na Share zdieľajte svoje
video na Facebooku a YouTube.

O PREHRÁVANIE VIDEA V CLOUDE
Kliknutím na Message zobrazíte alarmové video.

O CLOUD STORAGE
Ponúkame 30-dňovú cloudovú službu, ktorú si
môžete zdarmo vychutnať. Potom sa môžete
rozhodnúť, čí budete zaplatiť za Cloud Storage.

Ak chcete skontrolovať pamäť, kliknite na Device
storage.
Kliknite na Memory card recording mode a vyberte
režim videa na TF karte.

Kliknite na Cloud service a pozrite sa na možnosti
predplatného.
Existujú tri druhy predplatného. Za túto službu si
môžete vybrať, čí zaplatíte mesačne alebo ročne.
Podporujeme platobný systém PayPal, kliknite na
„Prejsť na PayPal teraz“ a dokončite platbu
(nainštalujte si prosím PayPal aplikáciu vopred).

PREFERENCIE
Kliknite na ikonu » « na obrazovke zobrazíte
ponuku parametrov.

O NASTAVENIA UPOZORNENÍ

Premenujte zariadenie

Zapnite spínač
detekcie pohybu

Nastavte čas
ukončenia
nahrávania

Zdieľajte s ostatnými
používateľmi

Zapnite spínač zvuku

O NASTAVTE REŽIM NAHRÁVANIA NA
TF KARTU
Vložte kartu TF do otvoru na kartu a zapnite
kameru.
Požiadavky na kartu TF:
•
•
•
•

Pamäťový priestor 8-128G
C10 TF karta
Použite po formátovaní.
Odporúčame Kingston/SanDisk/Samsung

nastavenie upozornení
Push

O NASTAVENIE ĎALŠÍCH FUNKCIÍ

Podrobnosti o zariadení: Skontrolujte ID a číslo
softvéru \ hardvéru zariadenia.
Odpojte zariadenie: Ak chcete na pridanie kamery
použiť iný účet, odstráňte kameru zo svojho účtu.

O ROZDELENÁ OBRAZOVKA NA
SLEDOVANIE （IBA PRE VIAC
ZARIADENÍ POD ROVNAKÝM ÚČTOM)

Mikrofón:
Zapnutie / vypnutie mikrofónu
Nočné videnie:
• Vypnuté, vypnite nočné videnie
• Zapnuté, nočné videnie stále zapnuté
• Automatické, automatické prepínanie
Prevrátenie obrázka 180°:
Ak je kamera nainštalovaná pod strechou, prevráťte
obrázok.
Zmeniť sieť Wi-Fi:
Zmeňte Wi-Fi sieť na zariadení.
Poznámka:
Ak sa miesto Wi-Fi zmení a sieť Wi-Fi je iná, musí
byť možné vyhľadávať sieť Wi-Fi. Obnovte
nastavenie a znova sa pripojte k novej sieti Wi-Fi.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
1. Nemôžete pridať zariadenie?
A. Skontrolujte, či bola kamera resetovaná.
Stláčajte tlačidlo Reset, kým nezaznie
výstražný tón
B. Podporuje iba Wi-Fi 2,4 GHz, ak je váš
smerovač Wi-Fi 5 GHz, prepnite do
duálneho režimu 2,4 / 5 GHz.
C. Pred pridaním zariadenia do mobilného
telefónu s Androidom zapnite službu GPS.
Po dokončení inštalácie sa zobrazí výzva na
zapnutie služby GPS pri prvom použití
aplikácie. Ak sa rozhodnete službu GPS
nezapnúť, odinštalujte a znova nainštalujte
aplikáciu.
D. Potvrďte, že kamera nebola záväzná na
druhý účet.
Prebiehajú štyri hlasové výzvy:

AKO POUŽÍVAŤ KAMERU S
POČÍTAČOM
Log in: www.ucloudcam.com

(1) Please configure camera by scanning code
or AP hot spot - Prosím nakonfigurujte
kameru skenovaním kódu alebo pomocou
prístupového bodu AP
(2) Vyberte svoje Wi-Fi a prihláste sa pomocou
svojho hesla. Keď zariadenie vydá zvukový
signál, ako je „pípnutie“, budete počuť toto:
Please wait for Wi-Fi connecting - Čakajte
prosím na pripojenie Wi-Fi
(3) Please wait for internet connecting Počkajte na pripojenie k internetu, po
získaní internetovej adresy IP.

(4) Internet connected welcome to use cloud
camera - Pripojený ste k Internetu. Vitajte v
používaní cloudovej kamery
A. Ak nemôžete prejsť na druhý krok,
skontrolujte, či kanál Wi-Fi nie je skrytý
a smerovač Wi-Fi nie je príliš ďaleko od
kamery. Ak to nefunguje, naskenujte
QR kód aby ste pridali kameru.
B. Ak nemôžete prejsť na tretí krok, znížte
počet používateľov siete Wi-Fi a
odstráňte špeciálne znaky svojho hesla
Wi-Fi.
C. Ak nemôžete prejsť na štvrtý krok,
skúste znova. Ak to nefunguje,
kontaktujte predajcu.
2. Prečo sú tam prestávky počas nahrávania
videa na TF kartu?
Veľkosť videa je obmedzená. Akonáhle sa veľkosť
videa priblíži kritickej hodnote, vytvorí sa video
snímka a ďalšie video sa bude naďalej nahrávať.
Prestávka je veľmi krátka.
3. TF kartu nemožno identifikovať
Skontrolujte, či karta TF spĺňa požiadavky kamery.
Ak signál Wi-Fi nie je dobrý, ju tiež bude nemožno
identifikovať.
4. Časová os nahrávania videa je po uplynutí
cloudovej služby prázdna.
Po uplynutí cloudovej služby sa video nedá prehrať.
Ak vo fotoaparáte nie je TF karta, video sa nedá
nahrávať.
Ak karta TF stále funguje, ale videosúbory zmizli,
skontrolujte stav karty. Formátujte kartu TF ak je to

potrebne. Ak to stále nefunguje, získajte novú kartu
TF a skúste znova.
5. Prečo nedostávám upozornenia na svoj
telefón?
Uistite sa, že aplikácia múže poslielať push správy.
Inak, keď pozeráte video v reálnom čase v aplikácii,
nie sú k dispozícii žiadne upozornenia.
Pokročilý systém push správ, výstražné upozornenia
sa do telefónu nebudú stále tlačiť, ale budú
nahrávať všetky správy a videá.
6. Kamera sa odpojí?
Skontrolujte napájanie a internet a potom
reštartujte kameru. Ak to nefunguje, odstráňte
kameru a znova ju pridajte do aplikácie.
7. Kruh vo videu, video beží pomaly.
Kruh vo videu znamená, že sa stále načítava.
Skontrolujte Wi-Fi.
8. Ako môžú ostatní ľudia sledovať video?
Zdieľajte svoj účet v aplikácii s ostatnými ľuďmi.
9. Koľko ľudí môže účet používať súčasne?
Neexistuje teoretický limit.
10. Prečo by pridanie kamery na iný účet zlyhalo?
Jeden účet a jedna kamera. Ak iný účet potrebuje
pridať kameru, odstráňte kameru z aktuálneho
zariadenia.
11. Ako môžem pripojiť kameru k inej sieťe Wi-Fi?
Dva spôsoby:
A: Ak potrebujete prejsť na iné Wi-Fi bez toho,
aby ste sa presúvali.

Nastavenie parametrov >> Sieť Wi-Fi >> vyberte
sieť Wi-Fi
B: Keď sa kamera presunie na iné miesto,
spustite ju, na hlavnej stránke sa zobrazí
„Zariadenie odpojené“ a potom kliknutím na
TROUBLESHOOT znova pripojte Wi-Fi..

O BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
• Pred použitím kamery sa uistite, že je napájacie
napätie správne.
• Nenechajte kameru spadnúť a nevystavujte ju
fyzickým otrasom.
• Nedotýkajte sa snímacích modulov prstami. Ak
je potrebné čistenie, použite čistú handričku s
trochou etanolu a jemne ju utrite. Ak sa kamera
nebude dlhší čas používať, nasaďte kryt
objektívu, aby ste chránili snímač pred
znečistením.
• Nemierte objektív kamery na silné svetlo, ako je
slnko alebo žiarovka. Silné svetlo môže spôsobiť
smrteľné poškodenie fotoaparátu.
• Senzor môže byť spálený laserovým lúčom, takže
keď sa používa akékoľvek laserové zariadenie,
uistite sa, že povrch objektívu nie je vystavený
laserovému lúču.
• Kameru neumiestňujte do extrémne horúcich
alebo nízkych teplôt, prachu alebo vlhkého
prostredia a nevystavujte ju vysokému
elektromagnetickému žiareniu.
• Aby ste zabránili hromadeniu tepla, zabezpečte
dobré vetranie zariadenia.
• Kmaeru neponárajte do vody alebo iných
tekutín.

• Počas prepravy zabaľte kameru do pôvodného
alebo ekvivalentného baliaceho materiálu.
Poznámky:
V prípade, že fotoaparát podporuje IR, musíte
venovať pozornosť nasledujúcim veciam, aby ste
zabránili IR odrazu:
• Prach alebo mastnota na kryte spôsobí IR odraz.
Neodstraňujte kryciu fóliu, kým nie je inštalácia
dokončená. Ak sa na kryte nachádza prach alebo
mastnota, vyčistite ho pomocou mäkkej
handričky a izopropylalkoholu.
• Uistite sa, že miesto inštalácie nemá reflexné
povrchy predmetov príliš blízko ku kamere.
Infračervené svetlo z kamery sa môže odraziť
späť do objektívu a spôsobiť odraz.

ZÁRUKA
Záruka je platná 12 mesiacov a môžete ju uplatniť u
predávajúceho (nás). Môžete nás kontaktovať
kliknutím na naše logo v dolnej časti tohto
dokumentu a požiadať o záruku e-mailom. Odošlite
číslo objednávky a dátum nákupu.

Symbol likvidácie a recyklácie OEEZ.
Symbol OEEZ je pripojený k výrobku v
súlade so smernicou EÚ 2012/19 / EÚ o
odpade z elektrických a elektronických
zariadení (OEEZ). Jeho cieľom je zabrániť
nesprávnej likvidácii tohto výrobku a
podporiť opätovné použitie a recykláciu.

