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   USER MANUAL

Návod k obsluze 



IP kamera s bateriemi

pro ukotvení kamery a držáku

Držák
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1. Obsah balení:

•

• Anténa

•

•

• Šroubky

2. Popis zařízení

Návod k použití



Paměťovou kartu doporučujeme před použitím zformátovat pomocí aplikace v kameře.

Poté kryt přišroubujte zpět a dbejte při tom správné polohy těsnění.

Připojte nabíječku k nabíjecímu micro usb konektoru a baterie naplno nabijte. Plného nabití

dosáhnete cca za 8 až 10 hodin.

Do správných slotů vložte paměťovou karu a odblokovanou datovou SIM kartu.

fólie. Pokud ano, odstraňte ji a při vkládání baterií dbejte správné polarity.

Odšroubujte kryt bateriového prostoru a zkontrolujte, zda kontakty baterií neryje ochranná

Začínáme
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Důležitá upozornění !!!

– Zakoupené zařízení je určeno pro vnitřní I venkovní použití. Je 
prachotěsné a odolné proti dešti. Voda stříkající pod tlakem (zahradní 
hadice, vysokotlaký čistič WAP) však může způsobit poškození kamery !

– Solární panel má dostatečný výkon, aby baterie udržoval stále nabité. 
Záleží ovšem na umístěnív dosahu slunečního svitu a na nastavení kamery, 
aby zaznamenávala pohyb např. pouze v určených časech a její zorný úhel 
zabíral pouze objekt zájmu a nedocházelo tak k neustálému zapínání kamery 
kolemjdoucími, projíždějícími vozidly apod.

– Baterie jsou výměnné, takže na konci jejich životnosti je lze jednoduše 
vyměnit za nové.
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3. Instalace aplikace

Stáhněte a nainstalujte si aplikaci aplikaci "UBox" z Google play nebo App Store. 

2. Zvolte si heslo, zopakujte heslo, opište verifikační 

kód a klikněte na "Register". Doporučujeme kvůli 

bezpečnosti heslo o délce aspoň 8 znaků. 

1. Otevřete aplikaci, udělte všechna povolení, zadejte 

svůj email, zaškrtněte souhlas s podmínkami použití a 

klikněte na "Register". 
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3. Na vaši mailovou 

obrazovce po vyplnění vašeho mailu a hesla (může být již předvyplněné) klikněte 

na "Login". 

4. 

1. Klikněte na "Add Family". 

2. Na následující obrazovce si zvolte jméno rodiny a klikněte na "next". 

3. Na další obrazovce vyplňte požadované informace ohledně rodiny a klikněte na 

"Finish". 

4. Klikněte na "Add a device"

Připojení k síti

adresu bude zaslán verifikační mail. 

4. Po jeho obdržení, klikněte na link, který v něm naleznete. Na následující 



kamery ( pozor na správnou polohu ).  SIM karta 

se rozsvítí červená LED (5). Vyčkejte na nalezení signálu a rozsvícení modré LED.
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5. Vložte SIM kartu do 

musí mít vypnutý PIN (provedete ve svém telefonu) a aktivní datový tarif. V místě 

musí být dostatečný LTE signál. Zapněte kameru tlačítkem ON/OFF. Na kameře 

5. Na následující obrazovce zvolte "Setup 4G Device". 

6. Kliknět na „Yes“.



Pozn.: Pokud kameru nelze spárovat, resetujte ji
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7. Zapne se fotoaparát telefonu. Zaměřte ho na QR kó

5. Používání aplikace

1. Po úspěšné instalaci, můžete sledovat živý přenos, pořizovat fotografie nebo 

videozáznamy. Následně si záznamy můžete rovnou v aplikaci přehrávat. 

Zároveň můžete provádět nastavení zařízení (datum a čas, nastavení 

pohybového senzoru, kvality videa atd.).

1 – Zapnutí / Vypnutí notifikací

2 – Základní nastavení (nastavení upozornění na pohyb, sdílení QR kódu kamery, cloud

video nahrávek)

3 – Živý náhled z kamery

4 – Přidat nové zařízení

d na kameře a 

kamera se automaticky spáruje s aplikací. 



Vybrat úložiště pro zpětné přehrávání ( Cloud / SD karta )
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1. Živý náhled

1 – Nastavení

2 – Kvalita videa

3 – Živý náhled

4 – Celá obrazovka

5 – Zapnout / Vypnout zvuk

6 – Pořídit snímek

7 – Oboustranná komunikace

8 – Den zpětného přehrávání

9 – Pořídit videozáznam

10 –

11 – Zpětné přehrávání záznamů
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2. Podrobné nastavení kamery

1- – Formátování, aktuální stav paměti.

2- Orientace obrazu – přetočení obrazu.

3- Světelné podmínky prostředí, noční vidění.

4- PIR detekce pohybu.

5- Délka videozáznamu – 15s, 30s, 60s, neustále

6- Obrazová frekvence.

7- Vypnutí/zapnutí signalizační diody.

8- Základní nastavení – název kamery.

9- Synchronizace času.

10- Základní údaje o zařízení.

11- V případě novější verze firmwaru, aktualizuje stávající.

           Uloziste       
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3. Nastavení notifikací

1 – Klikněte na základní nastavení kamery (kamera nesmí být v režimu náhledu).

2- Poté vyberte nastavení notifikací – Accept call.

3 – Vyberte druh oznámení.

Upozornění na pohyb lze vybrat z následující nabídky:

Silence – ticho, vypnuto. 

Notification – upozornění alarmem přes aplikaci.

Call in – aplikace vás prozvoní.
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4. 

1 – Klikněte na obrazovku živého náhledu.

2 – Zvolte cloud storage / paměť. kartu.

3 – Nyní si můžete ze seznamu nahrávku přehrát (pouze video).

  

Poznámka:

Pro editaci fotek a videí (sdílení, mazání, přesouvání),       
stejně jako pro jejich prohlížení použijte na základní  
obrazovce aplikace Album. 

Přehrávání záznamu



Správný smer vkládání SIM karty
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Pozn. Nevkládejte do zařízení SIM kartu, která je vylomená ze svého obalu dle obrázku níže. Při vytahování 

hrozí poškození kontaků slotu, které čte SIM kartu.

V případě poškození zařízení takto vloženou SIM kartou nebude reklamace uznána. 

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, neváhejte nás kontaktovat.

Poznámka


