
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pred použitím produktu si pozorne prečítajte návod na použitie a 
uschovajte si ho. 

Súvisiace nástroje a dokumenty k produktu si stiahnite z 

www.herospeed.net 

LongPlus Camera 
Návod na použitie 

http://www.herospeed.net/


Vyhlásenia 

Tento návod sa vzťahuje na produkty série LongPlus. 

Tento návod môže obsahovať informácie, ktoré sú technicky 

nepresné, nekonzistentné vzhľadom k funkciám a prevádzke 

produktu alebo môže obsahovať typografické chyby. Naša 

spoločnosť aktualizuje návod zakaždým, keď je na trh 

uvedená nová verzia produktu. Aktualizovaný obsah bude 

pridaný do novej verzie tohto návodu bez ďalšieho 

upozornenia.  

Je možné, že sa popis produktu nezhoduje s fyzickým 

produktom. 

 

Bezpečnostné upozornenia 

1. Upravte predvolené heslo používateľa po inštalácii 

zariadenia, aby ste predišli krádeži. 

2. Neumiestňujte ani neinštalujte zariadenie na priame slnečné 

svetlo alebo do blízkosti zariadení generujúcich teplo. 

3. Neinštalujte zariadenie vo vlhkom, prašnom alebo 

zašpinenom prostredí. 

4. Pri inštalácii zariadenia udržujte zariadenie v jednej úrovni 

alebo v stabilnej polohe, dávajte pozor, aby zariadenie 

nespadlo. 

5. Zabráňte kvapkaniu alebo rozliatiu tekutín na zariadenie a 

uistite sa, že do zariadenia nie je možné umiestniť predmet 

naplnený tekutinou, aby sa zabránilo vniknutiu tekutiny do 

zariadenia. 

6. Nainštalujte zariadenie na dobre vetranom mieste, 



neblokujte vetracie otvory zariadenia. 

7.  Zariadenie používajte iba v rozsahu menovitého 

vstupu/výstupu. 

8. Zariadenie svojvoľne nerozoberajte. 

9. Zariadenie prepravujte, používajte a skladujte v rámci 

prípustnej vlhkosti a teploty. 

 

Obmedzenie zodpovednosti 

Venujte prosím osobitnú pozornosť nasledujúcim ustanoveniam o 

výnimke alebo obmedzení zodpovednosti: 

1. Naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za osobné 

zranenie alebo stratu majetku vás alebo akejkoľvek tretej 

strany, ak zariadenie prestane pracovať z nasledujúcich 

dôvodov: zariadenie nebolo správne nainštalované alebo 

používané striktne podľa požiadaviek; z dôvodu ochrany 

národných alebo verejných záujmov; vyššia moc; z príčin na 

vašej strane alebo z dôvodu tretích strán (vrátane, ale nie 

výlučne, použitia produktov, softvéru alebo komponentov tretích 

strán atď.). 

2. Naša spoločnosť nikdy neposkytla žiadnu výslovnú ani implicitnú 

záruku, že zariadenie je vhodné na konkrétny účel alebo 

použitie. Zariadenie nemožno použiť v 

zdravotníckom/bezpečnostnom zariadení alebo v iných 

zariadeniach, kde by mohlo dôjsť k poruche produktu, ktorá by 

mohla viesť k ohrozeniu života alebo zraneniu osôb, ako aj k 

použitiu nebezpečných alebo nehumánnych prostriedkov, ako sú 

napríklad zbrane hromadného ničenia, biologické a chemické 

zbrane, jadrové zbrane a podobne. Akákoľvek strata alebo 

zodpovednosť vyplývajúca v dôsledku vyššie uvedeného 



použitia je na vaše vlastné riziko. 

3.  Pri správnej inštalácii toto zariadenie dokáže odhaliť nelegálne 

vniknutie, ale nemôže zabrániť nehode, zraneniu osôb alebo 

škodám na majetku. Vo svojom každodennom živote by ste mali 

byť ostražitý. 

4. Naša spoločnosť nie je zodpovedná za žiadne nepriame, 

náhodné, špeciálne alebo represívne škody, pohľadávky, straty 

na majetku alebo akýchkoľvek údajov alebo dokumentov. V 

rámci maximálneho rozsahu povoleného zákonom 

zodpovednosť našej spoločnosti za náhradu mzdy nepresahuje 

sumu, ktorú ste zaplatili za toto zariadenie. 



 1 Stiahnutie a inštalácia aplikácie 

Proces: Register→Login→Add Device→Service Applica- 

tion (registrácia – prihlásenie – pridanie zariadenia – 

aplikácia) 

Na stiahnutie a inštaláciu do telefónov použite niektorú z 
nasledujúcich metód. 

(1) Prejdite do obchodu App Store alebo Google Play a 
vyhľadajte „LongPlus“, stiahnite si ju a nainštalujte. 

(2) Naskenujte QR kód nižšie, aplikáciu stiahnite a 
nainštalujte. 

 



Popis tlačidiel aplikácie  

 

 
Domov 

 
 

Správa 

 
Cloudová 

služba 

 

 
 

Osobné centrum 

 

 
Snímka  

 
 

Video 

 

 
Reproduktor 

 
 

Prepnúť 
Bitstream 

 

 
Celá obrazovka  

 
 

Spätné 
prehrávanie 

 

 
Galéria 

 

 
 

Hovor 

 

 
Zdieľam  

 
 

Nastavenia 

 

 
Inšpekcia 

 

 
 

Reset 

 / 
 

Zoom 
 

 
 

Ovládanie PTZ  

 

 
Prednastavené 

 

 
 

Sledovanie ľudí 



 

 
 

Alarm 

 

 
 

Režim spánku 

 
 

Baterka 

 

 
 

Hlasová 
výzva 

 
 

Prevrátenie 
obrazovky 

 

 
 

Odpojiť 

 
 

Video 

 

 
Video z detekcie 

ľudí 
 

 
Video z 

detekcie 

pádu 

 

 
Video z detekcie 

pohybu 

 

 
 

Rýchlosť 
prehrávania 

 

 
 

Obnoviť 

 

 
 

Časová os 
prehrávania 

  



 2 Pridanie zariadenia 

Krok 1: Otvorte aplikáciu „LongPlus“ na pracovnej ploche 

mobilného telefónu, vstúpte do prihlasovacieho 

rozhrania, zadajte číslo účtu a heslo a kliknite na „Login 

(Prihlásiť sa)“ (Prihlásiť sa môžete aj cez Google alebo 

WeChat. Noví používatelia sa musia najskôr 

zaregistrovať). 

Krok 2: Kliknite na „Add device (pridaj zariadenie)” alebo 

“+”. 

1 
2 



 

Krok  3: Zapnite zariadenie, stlačte a podržte tlačidlo reset, 

po zaznení výzvy „Reset successful, waiting for connection 

(reset úspešný, čakám sa na pripojenie)“ kliknite na „Check 

box → Next (Vybrané políčko → Ďalej“). 

Krok 4: Vyberte WIFI, zadajte príslušné heslo a kliknite na 

„Next (Ďalej)". 

 

3 
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Krok 5: Zarovnajte QR kód zobrazený na mobilnom 

telefóne s objektívom fotoaparátu vo vzdialenosti asi 15 

cm. Po zaznení správy "WIFI connect, please wait 

(Pripojené k Wi-fi, čakajte) kliknite na „Check box → Next 

(Vybrané políčko → Ďalej“). 

Krok 6: Keď sa zobrazí výzva, že zariadenie je úspešne 

pripojené k sieti, kliknite na tlačidlo „Next (Ďalej)“. 

Vyberte skupinu a kliknite na „Complete (Dokončiť)". 
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 3 Náhľad videa zo zariadenia v reálnom 

čase   
Pre náhľad postupujte nasledovne: 

Krok 1: Na domovskej stránke aplikácie vyberte položku 

Skupina → Zariadenie a vstúpte do rozhrania živého 
náhľadu. 

Krok 2: Spustí sa ukážka videa zo zariadenia v reálnom čase. 
 

1 

2 

 



[Ukážka] Používa sa na vstup do rozhrania prehrávania a 

galérie a na uskutočňovanie hlasových hovorov. 

[Perspektíva] Používa sa na vykonávanie operácií, ako je 

ovládanie smeru PTZ zariadenia, rýchlosť a 

priblíženie/oddialenie videa. 

[Manipulácia] Používa sa na konfiguráciu alarmu 

zariadenia, spínania svetiel, preklápania videa a ďalších 

funkcií. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspektíva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manipulácia 



 4 Hovor 

Pre uskutočnenie hovoru postupujte nasledovne: 

Krok 1: Na domovskej stránke aplikácie vyberte položku 

Skupina → Zariadenie a vstúpte do rozhrania živého 

náhľadu. 

Krok 2: Kliknite na "  " a vstúpite do rozhrania hovoru. 

Krok 3: Po uskutočnení hovoru kliknite na tlačidlo   " " 

čím ukončíte hovor. 



 5 Nastavenie funkcie Inšpekcia 

Krok 1: Na domovskej stránke aplikácie vyberte položku 
Skupina → Zariadenie a vstúpte do rozhrania živého 

náhľadu. 

Krok 2: Kliknite na „Perspektíva". 

1 

2 



   Krok 3: Nakonfigurujte prednastavené body. 

Pomocou smerových tlačidiel otočte 

posúvanie/nakláňanie do potrebnej polohy a kliknutím 

na „No preset X → Save (Žiadna predvoľba X → Uložiť)“ 

nakonfigurujte všetky predvoľby týmto spôsobom. 

Krok 4: Kliknite na „Tour Inspection (Inšpekcia)“, 

zariadenie sa začne pohybovať podľa prednastavených 

bodov a čas zotrvania pre každý prednastavený bod je 3 

sekundy. 
 

3-1 

3-2 



 

  
 

 POZNÁMKA 

Keď prednastavený bod nie je nastavený, kliknite na „Tour 
(prehliadka”), zariadenie sa začne pohybovať podľa 
predvolenej trasy. 

Dlhým stlačením prednastaveného bodu prednastavený 
bod odstránite. 

3-3 
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 6 Spätné prehrávanie 

Krok 1: Na domovskej stránke aplikácie vyberte položku 

Skupina → Zariadenie a vstúpte do rozhrania živého 

náhľadu. 

Krok 2: Kliknutím na     vstúpite do rozhrania prehrávania 

videa.  

Krok 3: Vyberte typ prehrávania videa (Cloud video/Video z 

karty). 

Cloud video  

(1) Spustite prehrávanie videa z úložiska cloud. Môžete tiež 

prehrať video výberom video súboru. 

 

 POZNÁMKA 

Na nahrávanie videa do cloudu musíte mať zakúpený balík 

cloudových služieb. Ak ide o záznam s funkciou „detekcia pohybu“, 

musí byť zapnutý aj spínač alarmu. 

Prehrávanie videa: 

(1) Vyberte čas nahrávania a typ nahrávania a nahrávanie sa 

spustí. 

(2) Stlačte a podržte časovú os a posúvaním doľava a doprava 

prepnete čas prehrávania. 



 7 Často kladené otázky 

O: Ako sa videá ukladajú? 

 Zariadenie v súčasnosti podporuje maximálne 128G 
formát FAT32, karty Class6 a Class10 TF. Skoršie 
nahrávky sa automaticky vymažú, keď je TF karta plná, 
a budú sa nahrávať v slučke. 

O: Kamera sa sama vypne 

 1. Skontrolujte, či je zariadenie napojené v sieti. 

2. Odpojte napájací kábel a reštartujte zariadenie. 

3. Skontrolujte, či je správne zadané heslo pripojenia Wi-
Fi. 

4. Skontrolujte, či má smerovač normálny prístup na 
internet. 

5. Vypnite smerovač a kameru a reštartujte ich. 

O: Nastavenia sa nedajú normálne ovládať / 

zariadenie nekomunikuje 

1. Uistite sa, že sa zariadenie a aj váš mobilný telefón 
úspešne pripojili k sieti. 
2. Reštartujte zariadenie. 
3. Stlačením tlačidla reset resetujete a 
prekonfigurujete sieť zariadenia. 


