
Návod k instalaci kamery:

WiFi SafeCam CZ
WiFi SafeCam, bezdrátová bezpečnostní kamera s obousměrnou
audio činností

1. Otevřete krabici a zkontrolujte její obsah. Kamera má dva režimy činnosti – záběry kamery můžete sledovat 
kdekoliv po otevření aplikace v mobilním telefonu, nebo si můžete snímky ukládat na SD kartu. Pokud chcete 
snímky uložit na SD kartu, postupujte podle následujících kroků návodu. Pokud budete při kameře sledovat pouze 
živý přenos prostřednictvím mobilní aplikace, následující kroky přeskočte a pokračujte v instalaci bodem 6.
2. Přiloženým šroubovákem odšroubujte všechny 4 šrouby na zadní straně kamery.
3. Do otvoru vložte SD kartu.
4. Přišroubujte zpět všechny 4 šrouby.
5. Upevněte přiloženou anténu. 

6. Do svého smartphonu si stáhněte bezplatnou aplikaci ICSee. Uživatelé Apple telefonů ji mohou najít v 
aplikaci App Store, uživatelé Android telefonů pak v aplikaci Google Play.
7. Otevřete aplikaci a potvrďte všechny přístupy, které zařízení potřebuje. Rovněž přijměte všeobecné 
podmínky (Privacy statement).
8. V případě, že se vám na tomto místě objeví nápis *Permission Guide*, klepnutím *Cancel*.
9. Nyní si vytvořte uživatelský účet. To uděláte tak, že vespod kliknete * Sign up *.
10. Zadejte uživatelské jméno a heslo, pak ještě e-mail, na který dostanete potvrzovací kód.
11. Nyní se přihlaste se svým novým uživatelským účtem a přijměte podmínky, které aplikace vyžaduje.
12. V následujícím kroku kameru spojíte s internetem. Klikněte na znak + a poté *Set up my device to Wi-Fi*.
13. Nyní zapojte vaši kameru SafeCam do elektřiny prostřednictvím přiloženého kabelu a počkejte, dokud se 
ozve *Wait to be configured*. Když to zazní klepněte *Next step*.
14. Zadejte jméno a heslo pro vaše Wi-Fi spojení a klikněte *Confirm*.
15. Při následující zprávě o výkonu internetového spojení klepnutím *Confirm*.
16. Vyčkejte kamera spáruje.
17. Zadejte kód, se kterým budete přistupovat ke kameře a klikněte *Confirm*.
18. Změňte nebo potvrďte stávající název kamery kliknutím na *Save*.
19. Klikněte na + a poté na obrázek, aby se začalo zobrazování. Vaše kamera je nyní spojena a přenáší 
obraz živě. Úhel snímání můžete měnit na telefonu posouváním doleva nebo doprava.
20. Pokud chcete, můžete dění živě i fotografovat stisknutím *Snapshot*.

Kamera může snímat v 3 režimech: manuální (na váš příkaz), s časovačem (určíte čas snímání) nebo při 
alarmu (když zaregistruje pohyb). Můžete nastavit, aby Vám kamera poslala elektronickou zprávu pokaždé, 
když zaregistruje pohyb na vašem pozemku. Hlava kamery je plně pohyblivá, může se otočit kolem vlastní 
osy o 355° a naklonit pod úhlem 90°, takže senzor může detekovat pohyb. Do kamery je zabudován vysoce 
kvalitní infračervený noční filtr, který umožňuje vidět až 20 metrů do tmy.

Bezpečnostní kameru jednoduše namontujte na jakýkoli rovný podklad pomocí přiložených pomůcek (sada 
obsahuje: návod, šroubovák, šrouby, ochranné vložky a voděodolné krytky). Otočná hlavice kamery je upnuta 
do bočního držáku, který pomocí přiloženého nářadí namontujete na jakoukoliv stěnu. Rám kamery je abso-
lutně voděodolný a odolný vůči povětrnostním vlivům bez ohledu na pozici. Kameru můžete používat 
bezdrátově, funguje na WiFi, existuje však i možnost připojení kabelu.

Použití kamery:

Montáž kamery:

Návod na nastavení aplikace:


