
Navodila za namestitev kamere:

WiFi SafeCam
Brezžična varnostna kamera z dvosmernim avdio delovanjem

1.      Odprite škatlo in preglejte njeno vsebino. Kamera ima dva načina delovanja – lahko posnetek kamere 
spremljate kadarkoli, ko odprete aplikacijo na mobilnem telefonu, ali pa njene posnetke shranjujete na SD kartico. 
Če želite posnetke shranjevati na SD kartico, sledite naslednjim korakom. Če boste pri kameri spremljali zgolj 
prenos v živo preko mobilne aplikacije, pa sledeče korake preskočite in nadaljujte z inštalacijo pri 6. točki.
2.      S priloženim izvijačem odvijte vse 4 vijake na hrbtni strani kamere.
3.      V režo vstavite SD kartico.
4.      Privijte vse 4 vijake nazaj.
5.      Privijte priloženo anteno.

Uporaba kamere:

Kamera lahko snema na 3 načine: ročno (na vaš ukaz), na časovnik (sami določite čas snemanja) ali ob alarmu 
(ko zazna gibanje). Nastavite si lahko, da vam kamera pošlje elektronsko sporočilo vsakokrat, ko zazna gibanje 
na vaši posesti. Glava kamere je povsem gibljiva in se lahko obrne okoli svoje osi za 355° ter nagne za kot 90°, 
tako s senzorjem zazna gibanje. V kamero je vgrajen visokokakovostni infrardeči nočni filter, s katerim lahko 
gledate do 20 metrov v temo.'

Montiranje kamere:

Varnostno kamero enostavno montirate na katerokoli ravno podlago s pomočjo priloženih pripomočkov (v setu 
so: navodila, izvijač, vijaki, zaščitni vložki in vodoodporne kapice), ki jih boste prejeli v kompletu. Rotacijska glava 
kamere je vpeta na stranski nosilec, ki ga s priloženim orodjem montirate na katerokoli steno. Ohišje kamere je 
povsem vodoodporno in odporno na vse vremenske vplive ne glede na lego. Kamero lahko uporabljate brezžič-
no, deluje prek WiFi-ja, obstaja pa tudi možnost priključitve kabla.

Navodila za nastavitev aplikacije:

6.      Na svoj pametni telefon namestite brezplačno aplikacijo ICSee. Uporabniki Apple telefonov jo najdete v 
aplikaciji App Store, uporabniki Android telefonov pa v aplikaciji Google Play.
7.      Odprite aplikacijo in sprejmite vse dostope, ki jih potrebuje naprava. Prav tako sprejmite splošne pogoje 
(Privacy statement).
8.      V primeru, da se vam na tem mestu pojavi napis *Permission Guide*, kliknite *Cancel*.
9.      Sedaj kreirate uporabniški račun. To storite tako, da spodaj kliknete *Sign up*.
10.   Določite uporabniško ime in geslo, nato pa še e-mail, na katerega boste prejeli potrditveno kodo.
11.   Sedaj se vpišete s svojim novim uporabniškim računom in sprejmete pogoje, ki jih potrebuje aplikacija.
12.   V naslednjem koraku kamero povežete z internetom. Kliknete na znak + in nato *Set up my device to Wi-Fi*.
13.   Sedaj vklopite vašo kamero SafeCam v elektriko s priloženim kablom in počakate zvok *Wait to be config-
ured*. Ko ga zaslišite, kliknite *Next step*.
14.   Vpišete ime in geslo za vašo Wi-Fi povezavo in kliknete *Confirm*.
15.   Ob naslednjem obvestilu o moči internetne povezave kliknete *Confirm*.
16.   Počakajte, da se kamera poveže.
17.   Določite kodo, s katero boste dostopali do kamere in kliknete *Confirm*.
18.   Spremenite ali potrdite obstoječe ime kamere s klikom na *Save*.
19.   Kliknete na + in nato kliknete na sliko, da začnete predvajanje slike. Vaša kamera je sedaj povezana in 
prenaša sliko v živo. Kot snemanja lahko spreminjate na telefonu s pomikanjem levo ali desno.
20.   Če želite, lahko dogajanje v živo tudi fotografirate s pritiskom na *Snapshot*.


