
HD IP kamera
návod na použitie

Vážený zákazník, pred použitím tohto produktu
si prosím podrobne prečítajte návod na použitie

a uschovajte si tento návod pre použitie v budúcnosti

       I. Zoznámte sa s vašou HD IP kamerou
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sieťový vstup

slot pre micro SD kartu

       II. Rozhranie a schéma zapojenia
① sieťový vstup je použiteľný pre prístup na internet použi�m kábla
② wifi anténa príjma wifi signál
③ slot pre pamäťovú kartu maximálna kapacita 32GB kamera môže uložiť 
       video/fotku na pamäťovú kartu
④ napájanie, pripojte zdroj pre napájanie (adaptér len 5V 2A vstup)

Pripojenie 1: pripojenie v  LAN sie� (lokálna sieť)

Pripojenie 2: pripojenie v  sie� WAN (dostupná z internetu)

       III. Mobilná aplikácia
Pre lepšie pohodlie a skúsenos� z kúpy tohto produktu si prosím s�ahnite 
mobilnú aplikáciu pred použi�m tohto produktu.
1. S�ahnu�e mobilnej aplikácie:
1) IOS v Apple AppStore vyhľadajte „YooSee“ s�ahnite a nainštalujte

2) Android zadajte adresu „h�p://yoosee.co“ do vášho prehliadača 
s�ahnite a nainštalujte aplikáciu YooSee
3) cez PC môžte tak�ež s�ahnuť aplikáciu pre Android alebo IOS, alebo možte 
oskenovat QR kódy zo stránky pre s�ahnu�e aplikácie 
pre PC kliknite na „        “ pre s�ahnu�e aplikácie pre PC

2. Registrácia:

Najprv otvorte aplikáciu „YooSee“   potrebujete sa zaregistrovať a získať ID 
ako v nasledujúcom postupe

① kliknite na „Register“ pre registráciu
② zadajte e-mail a heslo aké budete použivať pre aplikáciu
③ po úspešnej registrácii sa zobrazí hláška „congratula�ons, register 
successfully“ a systém vam pridelí ID, prosím uschovajte si vaše ID ktoré vám 
systém pridelil pretože môže byť používané ako používateľské meno, kliknite 
na „confirm“. Zadajte heslo ktoré ste použili pri registrácii, potom sa môžete 
prihlásiť normálne.

3. Pripojenie cez mobilnú aplikáciu:

Niekoľko spôsobov pripojenia zariadenia do siete

1) Pripojenie pomocou kábla: po pripojení kamery do zdroju el. energie 
pripojte jeden koniec kábla do kamery a druhý koniec do LAN portu vo vašom 
routeri (uis�te sa či váš router má automa�cké DHCP „dynamické pridelovanie 
IP adries“) sieťová dióda na kamere svie�/bliká po úspešnom pripojení

2) Pripojenie cez WIFI: môžete použiť kroky nižšie, pre pripojenie do kamery 
pokým je kamera pripojená cez kábel

A. pridajte kameru do zoznamu zariadení (device list) ako na obrázku, kliknite 
na „Add device“

B. otvorte aplikáciu YooSee, 1. zvoľte vašu kameru, kliknite na „Se�ngs“
2. kliknite na „network se�ngs“ 3. (prosím neprepínajte pripojenie z Ethernet 
na WIFI) ďalej kamera automa�cky vyhladá WIFI siete v jej dosahu, zvoľte vašu 
WIFI sieť 4. zadajte heslo od vašej WIFI, pre úspešné pripojenie k WIFI

C. nastavenie WIFI pomocou „smart link“ (rovnako ako v bode č 4. pridať 
zariadenie na mobilnom telefóne 2) )

4. Pridať zariadenie na mobilnom telefóne:

Ako pridať zariadenie do zoznamu zariadení:

1) v zozname zariadení v používateľskom rozhraní aplikácie „YooSee“ keď je 
kamera pripojená v sie�a telefón je pripojený do WIFI sietev ktorej sa je 
pripojená aj kamera, ak je mobil aj kamera v rovnakej sie�, aplikácia dokáže 
nájsť kamery pripojené do siete ale je potreba zvoliť kameru a nastaviť 
prístupové heslo a stlačte „OK“

2) smart link:  otvorte aplikáciu „YooSee“ kliknite na „Device“ potom kliknite 
na tlačidlo „+“ zvoľte „Smartlink“ kliknite na „NEXT“ potom zvoľte vaše WIFI a 
doplňte chýbajúce údaje (WIFI ID a heslo), kliknite na „NEXT“, pre pripojenie 
zariadenia

3) pridať zariadenie manuálne: otvorte aplikáciu „YooSee“ kliknite na „Device“ 
potom kliknite na tlačidlo „+“ zvoľte „Manual“ zadajte meno pre kameru ID a 
heslo kamery ktoré nájdete na spodnej čas� kamery na š�tku na ktorom sa 
nachádza QR kód, potom kliknite na „NEXT“ a kamera je úspešne pridaná

5. Monitorovanie kamery na mobilnom telefóne:

1) otvorte aplikáciu „YooSee“ kliknite na ikonu vášho zariadenia v zozname 
zariadení pre spustenie sledovania/monitorovania obrazu kamery

6. Nastavenie videa na mobilnom telefóne:

1) Video: táto kamera podporuje micro SD kartu o maximálnej veľkos� 32GB, 
keď potrebujete zaznamenať video, prosím najprv vložte pamäťovú kartu do 
zariadenia,otvorte aplikáciu YooSee, kliknite na „Device“ následne zvoľte 
kameru, pokračujte kliknu�m na „Se�ngs“ ďalej kliknite na „Video se�ngs“. 
Máte niekoľko dostupných režimov nahrávania, „Manualy“ (nahrávanie sa 
spus� manuálne pomocou mobilného telefónu), „Alarm video“ (spus� sa 
automa�cky keď kamera zaznamená pohyb v zornom poli jej pohybového 
senzora),
„Timing video“ (nahrávanie sa spus� načasovane v časových intervaloch ktoré 
kamere po zvolení tejto možnos� zadáte)

2) Prehrávanie: táto kamera podporuje prehrávanie zaznamenaného videa 
kliknite na mobilnom telefóne, otvorte aplikáciu YooSee, kliknite na „Device“ 
následne zvoľte kameru, pokračujte kliknu�m na „Playback“, videozáznamy sú 
zoradené podľa dátumu nahrávania, možete si záznamy prehrať priamo v 
aplikácii

7. Nastavenie oblas� mobilného telefónu

1) Ako na Alarm

Toto je nepovinná funkcia, uis�te sa že vaše zariadenie disponuje touto 
funkciou.

Toto zariadenie s ôsmimi ovládačmi , 8*8=64 kusov bezdrôtového alarmu s 
frekvenciou 433Mhz, s podporou až 8 skupín bezdrôtového alarmu.

1. S�ahnu�e PC klienta
1) Otvorte adresu „h�p://yoosee.co“ vo vašom prehliadači 
kliknite na ikonu „        “ s�ahnite a nainštalujte PC klienta

2. prihlásenie do účtu na PC
A. sú dve možnos� prihlásenia sa do vzdialeného ovládania kamery 
použi�m e-mailu/YooSee ID (ID vám bolo vygenerované v čas� III. Mobilná 
aplikácia, bod 2. Registrácia) ktoré bolo použité v mobilnej aplikácii, pre 

okamžité prihlásenie (nemusíte sa opätovne registrovať)

B. v PC klientovi zvoľte „Login locally“, a vyplňte prihlasovacie údaje
meno: admin; heslo: 00000000; (8 núl)

       IV. Návod na obsluhu PC klientaE. „Remote control“ (diaľkový ovládač) je špeciálne navrhnutý pre ovládanie 
alarmu, môžnos� zhodovania kódu sú rovnaké ako „A. B. C.“ funkcia je 
rovnaká ako tlačidlo     v zozname zariadení v aplikácii YooSee, môže byť 
použité na „ak�vovanie/deak�vovanie“ 

2) Vymazať kameru: kliknite pravým tlačidlom na zariadenie (meno 
zariadenia/ID) a zvoľte „Delete“ a kliknite na „OK“ pre potvrdenie vymazania

3) nastavenie alarmu:

Ak�vácia: sú dve možnos�:
 Prvá pomocou diaľkového ovládača kliknte na tlačidlo zámku;
 Druhá v mobilnej aplikácii sa nachádza tlačidlo zámku (pre ak�váciu  
 alarmu) po ak�vácii vám budú do aplikácie prichádzať upozornenia
 pri spustení alarmu a tak�ež vám zariadenie pošle na e-mail
 zaznamenané scény fotky/videá v rovnakom čase ako vám
 zariadenie pošle upozornenie

Nastavenie no�fikácie/oznámenia a e-mailu pre alarm:
Kliknite na názov zariadenia potom na „Se�ngs“ teraz kliknite na „Alarm 
se�ngs“ dostanete alarm ID pre aplikáciu v prepojení účtov „Binding account“
(zapnite aplikáciu YooSee, kliknite na meno vášho zariadenia, potom kliknite 
na „Se�ngs“ v pravo dole, môžte pridať až 5 účtov) a zadajte e-mailovu adresu 
pre alarm.

Detekcia pohybu: alarm sa spus� hneď ako sa scéna zmení

Bzučiak/Siréna alarmu: po no�fikácii o alarme otvorte aplikáciu kliknite na 
vaše zariadenie a vypnite sirénu (siréna na kamere sa spus� automa�cky po 
spustení alarmu, dokým ju nevypnete cez mobilnú aplikáciu alebo PC klienta)

8. Aktualizácia zariadenia
kliknite na názov zariadenia-> „Se�ngs“ -> „check device update“, kliknite na 
číslo novšej verzie aplikácie, pripomenie vám dostupnosť novej verzie ak je 
dostupná a vy môžte zvoliť či sa môže zariadenie aktualizovať

A. Prosím pridajte zariadenie do zoznamu zariadení v aplikácii YooSee
B. Kliknite na „Device“ potom na názov vášho zariadenia, „Se�ngs“ a potom 
na „zone se�ngs“
C. napríklad ak chcete nastaviť dverový senzor ktorý je na chodbe, ktorého 
číslo je 1, choďte do menu „Defence area Se�ngs“ potom kliknite na „Hall“ 
-kliknite na číslo 1; zobrazí sa :

Kliknite na „OK“, čím nastavíte/naučíte dverový senzor spus�ť alarm
Ak sa kódy úspešne zhodujú, slová zmenia farbu zo sivej na modrú a zobrazí sa 
okno s Textom „Learn successfully“

D. V zozname zariadení kliknite vpravo na ikonu zámku,
„      “ znamená že alarm je ak�vovaný, „      “ znamená že alarm je neak�vny
Alarm bude funkčný ak sa kód bude zhodovať, 15 sekúnd po ak�vácii alarmu.

3. PC sieťové pridanie kamery (je rovnaké ako v aplikácii YooSee krok 3.)

4. Pridať zariadenie do PC:
Ako pridať zariadenie do zoznamu zariadení? V skutočnos� existuje veľa 
možnos� ako dosiahnuť konkrétne metódy, prosím použite: 
1) v ľavej čas� používateľského rozhrania PC „CMS“ klienta kliknite na 
tlačidlo „+“, zadajte meno zariadenia, ID a heslo a kliknite na „OK“

5. Monitorovanie kamery v PC
Otvorte CMS klienta, kliknite pravým tlačidlom na názov zariadenia a potom 
ľavým tlačidlom vyberte z ponuky „Start monitoring“, ako na obrázku

6. Nastavenie videa v PC
1) Video: toto zariadenie môže ukladať video na pevný disk v PC, kliknite 
pravým tlačidlom (pri monitorovaní zariadenia) na obraz z kamery z ktorej 
chcete zaznamenať video a zvoľte „Start video“ (uis�te sa či váš PC má vhodné 
podmienky na monitorovanie/zaznamenávanie napr. priemerný procesor, 
dostatočná voľná kapacita disku /odporúčané minimálne 32GB/)

2) prehrávanie:
toto zariadenie dokáže prehrať video z PC otvorte CMS klienta

kliknite na ikonu prehrávania „          “ zvoľte možnosť „Playback“ môžete nájsť 
súbory na prehranie zoradené podľa dátumu, teraz si ich môžte prehrať
(Video zaznamenané na disk počítača môže byť prehraté len na PC, 
nepodporuje prehrávanie z disku PC v mobilnej aplikácii)

       V. Obnovit do Továrenských nastaveníˇ

Reset vymaže všetky používateľské nastavenia vrátane informácii o WIFI, 
prístupové heslo, nastavenia o alarme, nastavenia ak�vačných zón.

POSTUP: Nájdite dieru na resetovanie na spodnej čas� zariadenia, použite ihlu 
na vsunu�e a stlačenie resetovacieho tlačidla ktoré sa nachádza v dierke na 
resetovanie. Držte stlačené viac ako 3 sekundy dokým nezačujete zvuk znejúci 
ako vy�ahnu�e meča. Spomínaný zvuk značí úspešný reset.

Držte stlačené viac ako 3 sekundy dokým 
nezačujete zvuk znejúci ako vy�ahnu�e 
meča. Spomínaný zvuk značí úspešný 
reset.
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Kliknite na názov zariadenia potom na „Se�ngs“ teraz kliknite na „Alarm 
se�ngs“ dostanete alarm ID pre aplikáciu v prepojení účtov „Binding account“
(zapnite aplikáciu YooSee, kliknite na meno vášho zariadenia, potom kliknite 
na „Se�ngs“ v pravo dole, môžte pridať až 5 účtov) a zadajte e-mailovu adresu 
pre alarm.

Detekcia pohybu: alarm sa spus� hneď ako sa scéna zmení

Bzučiak/Siréna alarmu: po no�fikácii o alarme otvorte aplikáciu kliknite na 
vaše zariadenie a vypnite sirénu (siréna na kamere sa spus� automa�cky po 
spustení alarmu, dokým ju nevypnete cez mobilnú aplikáciu alebo PC klienta)

8. Aktualizácia zariadenia
kliknite na názov zariadenia-> „Se�ngs“ -> „check device update“, kliknite na 
číslo novšej verzie aplikácie, pripomenie vám dostupnosť novej verzie ak je 
dostupná a vy môžte zvoliť či sa môže zariadenie aktualizovať

A. Prosím pridajte zariadenie do zoznamu zariadení v aplikácii YooSee
B. Kliknite na „Device“ potom na názov vášho zariadenia, „Se�ngs“ a potom 
na „zone se�ngs“
C. napríklad ak chcete nastaviť dverový senzor ktorý je na chodbe, ktorého 
číslo je 1, choďte do menu „Defence area Se�ngs“ potom kliknite na „Hall“ 
-kliknite na číslo 1; zobrazí sa :

Kliknite na „OK“, čím nastavíte/naučíte dverový senzor spus�ť alarm
Ak sa kódy úspešne zhodujú, slová zmenia farbu zo sivej na modrú a zobrazí sa 
okno s Textom „Learn successfully“

D. V zozname zariadení kliknite vpravo na ikonu zámku,
„      “ znamená že alarm je ak�vovaný, „      “ znamená že alarm je neak�vny
Alarm bude funkčný ak sa kód bude zhodovať, 15 sekúnd po ak�vácii alarmu.

3. PC sieťové pridanie kamery (je rovnaké ako v aplikácii YooSee krok 3.)

4. Pridať zariadenie do PC:
Ako pridať zariadenie do zoznamu zariadení? V skutočnos� existuje veľa 
možnos� ako dosiahnuť konkrétne metódy, prosím použite: 
1) v ľavej čas� používateľského rozhrania PC „CMS“ klienta kliknite na 
tlačidlo „+“, zadajte meno zariadenia, ID a heslo a kliknite na „OK“

5. Monitorovanie kamery v PC
Otvorte CMS klienta, kliknite pravým tlačidlom na názov zariadenia a potom 
ľavým tlačidlom vyberte z ponuky „Start monitoring“, ako na obrázku

6. Nastavenie videa v PC
1) Video: toto zariadenie môže ukladať video na pevný disk v PC, kliknite 
pravým tlačidlom (pri monitorovaní zariadenia) na obraz z kamery z ktorej 
chcete zaznamenať video a zvoľte „Start video“ (uis�te sa či váš PC má vhodné 
podmienky na monitorovanie/zaznamenávanie napr. priemerný procesor, 
dostatočná voľná kapacita disku /odporúčané minimálne 32GB/)

2) prehrávanie:
toto zariadenie dokáže prehrať video z PC otvorte CMS klienta

kliknite na ikonu prehrávania „          “ zvoľte možnosť „Playback“ môžete nájsť 
súbory na prehranie zoradené podľa dátumu, teraz si ich môžte prehrať
(Video zaznamenané na disk počítača môže byť prehraté len na PC, 
nepodporuje prehrávanie z disku PC v mobilnej aplikácii)

       V. Obnovit do Továrenských nastaveníˇ

Reset vymaže všetky používateľské nastavenia vrátane informácii o WIFI, 
prístupové heslo, nastavenia o alarme, nastavenia ak�vačných zón.

POSTUP: Nájdite dieru na resetovanie na spodnej čas� zariadenia, použite ihlu 
na vsunu�e a stlačenie resetovacieho tlačidla ktoré sa nachádza v dierke na 
resetovanie. Držte stlačené viac ako 3 sekundy dokým nezačujete zvuk znejúci 
ako vy�ahnu�e meča. Spomínaný zvuk značí úspešný reset.

Držte stlačené viac ako 3 sekundy dokým 
nezačujete zvuk znejúci ako vy�ahnu�e 
meča. Spomínaný zvuk značí úspešný 
reset.
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