IP KAMERA
SP007 SP008 SP014

Navodila za uporabo

Predstavitev
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Korak 1: Namestitev aplikacije
Preden pričnemo s postopkom namestitve, mora biti pametni telefon
povezan v Wi-Fi omrežje.
Za uporabo s kamerami se priporočata dve podobni aplikaciji –
aplikacija Sricam in aplikacija APCam.
V navodilih je opisana uporaba in namestitev z uporabo aplikacije
Sricam.
Metoda 1: Poskeniramo QR kodo in prenesemo Sricam ali APCam
aplikacijo.

Metoda 2: Poiščemo Sricam ali APCam aplikacijo na Google Play ali
iOS App Store.
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Korak 2: Uporabniški račun
Če nameščamo prvo Sricam kamero, moramo ustvariti uporabniški
račun, da bomo lahko dostopali do nje. Če uporabniški račun že imate
in želite samo dodati novo kamero, ali pa do kamer dostopati na drugi
mobilni napravi, preskočite na prijavo (točka 5).
1. Zaženemo aplikacijo Sricam.
2. Pritisnemo gumb Register. (slika 2-1)
3. Vnesemo svoj elektronski naslov v polje Input Email in geslo v
polje Input Password. Izbrano geslo ponovno vpišemo še v polje
Reinput Password. (slika 2-2)
4. Pritisnemo gumb Register.
Ko smo uspešno ustvarili uporabniški račun, se moramo vanj prijaviti.
5. Na vstopnem zaslonu aplikacije Sricam (slika 2-3) vpišemo
elektronski naslov in geslo, ki smo ju uporabili pri registraciji.
6. Če želimo, da se geslo shrani in da nam ga ni potrebno vnašati
ob vsakem dostopu, omogočimo možnost Remember Password.
7. Pritisnemo gumb Login.
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Korak 3: Prva priključitev kamere
1. Priključimo kamero na priložen napajalnik in napajalnik v
elektriko.
2. Priključimo kamero na LAN omrežje s priloženim kablom RJ-45.
3. Če bomo kamero uporabljali brezžično, nanjo privijemo priloženo
anteno.

Korak 4: Dodajanje kamere v pametni telefon
Za vsako novo kamero, ki jo dodamo, moramo ponoviti spodnji
postopek.
1. Če še nismo prijavljeni, se prijavimo v aplikacijo Sricam.
2. Kliknemo na znak + v okencu Add new device. (slika 4-1)
3. V polje Input Device Name vpišemo poljubno ime naprave, npr.
“Stanovanje”. V polje Input Device ID vpišemo ID številko, ki je
natisnjena na nalepki na kameri, v polje Input password pa geslo.
Privzeto geslo je 888888. (slika 4-2)
4. Pritisnemo gumb Next.
5. Ko aplikacija javi, da je kamera povezana, je priporočljivo
spremeniti privzeto geslo. Kliknemo na gumb Modify Password.
(slika 4-3)
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6. V polje Input old admin password vnesemo trenutno geslo
(privzeto 888888), v polji Input new admin password in Reinput
new admin password vnesemo novo geslo. Za geslo uporabimo
vsaj šest-mestno število. (slika 4-4)
7. Pritisnemo gumb Modify.
Če želimo kamero uporabljati brezžično, moramo določiti še podatke za
prijavo v brezžično omrežje.
8. Ko se prikaže obvestilo o uspešno spremenjenem geslu, nas
aplikacija vpraša, če bi radi kamero uporabljali v brezžičnem
načinu. To potrdimo s klikom na desno izbiro. (slika 4-5)
9. Na zaslonu WiFi Setting bi se moralo izpisati SSID ime našega
brezžičnega omrežja. Če je omrežij več, izberemo pravega. V
polje Input WiFi password vpišemo geslo našega brezžičnega
omrežja. (slika 4-6)
10. Pritisnemo gumb Next.
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Po uspešno izvedenem postopku se kamera prikaže na zaslonu Device
List. (slika 4-7)

11. Kamero odklopimo z žičnega LAN omrežja in jo namestimo na
mesto v dosegu izbranega Wi-Fi omrežja.
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Ogled posnetka kamere v živo
Na osnovnem zaslonu aplikacije Sricam lahko vidimo vse dodane
kamere.
Kadarkoli si želimo v živo ogledati sliko določene kamere, to storimo s
pritiskom na sliko željene kamere na zaslonu Device List.
Slika se nato odpre v celozaslonskem načinu.

Ogled posnetkov kamere v spominu
Kamere, ki podpirajo SD kartico, lahko v spomin shranjujejo posnetke.
Nastavitve snemanja so opisane v naslednjem poglavju.
1. Na zaslonu Device List pritisnemo na sliko željene kamere in prst
na njej držimo toliko časa, dokler se ne odpre meni.
2. V meniju kliknemo na gumb Playback.
3. Na zaslonu Playback izberemo starost posnetka.

Napredne nastavitve kamere
Če želimo nastavljati napredne nastavitve kamere, moramo vstopiti v
meni z nastavitvami.
4. Na zaslonu Device List pritisnemo na sliko željene kamere in prst
na njej držimo toliko časa, dokler se ne odpre meni.
5. V meniju kliknemo na gumb Setting.
Odpre se napredni meni kamere, kjer lahko izbiramo med naslednjimi
nastavitvami:
•
•
•
•
•

Time Setting: v tem meniju nastavimo datum in čas kamere, ter
časovni pas.
Media Setting: v tem meniju nastavimo format videa in glasnost
zvoka (če kamera podpira zvok).
Security Setting: v tem meniju lahko spremenimo geslo za
dostop do kamere.
Network Setting: v tem meniju lahko nastavimo parametre za
povezavo v omrežje – Wi-Fi geslo, IP naslov kamere ipd.
Alarm Setting: v tem meniju nastavljamo obveščanje v primeru
alarma:
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omogočimo Motion Detection za obveščanje ob zaznavi
gibanja,
o v podmeniju Alarm Email lahko določimo elektronski
naslov, na katerega se pošiljajo obvestila.
Record Setting: v tem meniju nastavimo proženje snemanja
kamere. Na voljo imamo nastavitve:
o Manual Record (ročno snemanje), za vklop snemanja
uporabimo gumb Record Switch,
o Alarm Record (snemanje ob alarmu, tj. ob zaznavi
gibanja), kjer nastavimo dolžino snemanja po zaznavi (1,
2 ali 3 minute),
o Timing Record (snemanje na čas), kjer nastavimo čas
snemanja po uri.
DefenceArea Setting: uporablja se samo pri nekaterih kamerah,
ki podpirajo alarmne senzorje.
SD Information: v tem meniju vidimo lastnosti vstavljene SD
kartice (samo pri modelih SP007 in SP008).
Device Update: uporablja se za posodobitev programske
opreme kamere.
o

•

•
•
•

Povezava z računalnikom in drugimi napravami
Kamere podpirajo ONVIF protokol, kar jim omogoča povezljivost z
raznimi programi za računalnike in z NVR napravami.
Za PC / Mac OS so na voljo različni programi za spremljanje in snemanje
ene ali več kamer hkrati. Priporočamo programe DeviceViewer, iSpy,
BlueIris, VLC Player ipd.
Pri povezavi s katerim od teh programov, uporabimo sledeči url:
rtsp://ip_kamere:554/onvif1
IP kamere v zgornjem naslovu je IP naslov, na katerem deluje kamera.
V aplikaciji Sricam ga lahko najdete in po potrebi spremenite v
nastavitvah, pod menijem Network Setting.
Če želimo kamero opazovati zunaj lokalne mreže, je v večini primerov
potrebno nastaviti tudi nastavitve na usmerjevalniku, kjer si lahko
pomagamo z navodili usmerjevalnika.
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Odpravljanje težav
•
•

•

•

•

Če IP kamere ne morete najti kot je to opisano v koraku 4-2,
ponovite korak 3-3 in jo resetirajte ter počakajte 30 sekund.
V kolikor kamera ne zazna Wi-Fi omrežja je lahko vzrok dvoje:
o na Wi-Fi omrežju ste že presegli maksimalno število
možnih odjemalcev ali,
o kamero ste namestili izven območja, ki ga pokriva s
signalom vaš Wi-Fi Router.
Če se ne uspete povezati v Wi-Fi v točki 4-6, preverite, če ni vaš
telefon mogoče povezan v 5G Wi-Fi omrežje (802.11 ac). V
kolikor je, lahko ukrepate tako, da:
o se s telefonom povežete v ne 5G omrežje ali
o preskočite ta korak in kamero kasneje povežete v
omrežje Wi-Fi, kar lahko storite v nastavitvah Network
Setting v aplikaciji.
V kolikor želite kamero prijaviti v drugo omrežje potem, ko ste
uspešno zaključili korake 1-4, to naredite tako, da jo izbrišete iz
aplikacije in ponovite dodajanje naprave na drugem omrežju, kar
opisujejo koraki 3-4.
V kolikor imate probleme s stabilnostjo ali nastavitvami kamere
priporočamo, da jo ponovno resetirate in povrnete na tovarniške
nastavitve.
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Garancijska izjava
Izjavljamo:
•
da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po
danih navodilih,
•
garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku,
•
da bomo v garancijskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti v času, ki ne bo daljši
od 45 dni,
•
da bomo zagotovili servisne usluge in potrebne nadomestne dele za proizvod vsaj še
za trikratno osnovno garancijsko dobo,
•
da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali
z novim oz. vrnili protivrednost izdelka.
Garancija preneha zaradi:
•
neupoštevanja priloženih navodil ali malomarnega ravnanja z izdelkom,
•
posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščena oseba,
•
poškodbe zaradi elementarne nesreče – poplave, požara ipd.,
•
poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe, če so
odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali ser. številke.
GARANCIJSKI ROK: 12 mesecev
Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno
izpolnjeno garancijo.
Podatki o uvozniku:
FLAMINGO ZALOŽBA d.o.o.
Ulica Franca Baliča 11, 5290 Šempeter pri Gorici
tel: 0590 18 530, fax: 0590 18 529, e-pošta: info@flamingotrade.si
Seznam pooblaščenih servisov:
FLAMINGO ZALOŽBA d.o.o.
Ulica Franca Baliča 11, 5290 Šempeter pri Gorici
tel. 0590 18 530, e-pošta: servis@flamingotrade.si

Koda izdelka: …………………………………………………
Datum prodaje: ………………………………………………
Žig in podpis:

