
4. Připojení napájení do kamery

Připojte napájecí adaptér s výstupem DC 5V s 

výkonem minimálně 2A do micro USB konektoru 

na kameře.

5. Nastavení kamery
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6. Umístění či montáž kamery

Kameru můžete umístit například na poličku, skříň či na 

jinou rovnou plochu, nebo ji můžete přidělat na zeď. Využít 

také můžete magnetický držák z balení. Variabilita umístění 

je libovolná. 

Pro přidělání kamery na zeď:

Navrtejte a přidělejte šrouby do zdi a následně pověste 

kameru.

Pokud chcete přidělat kameru do betonové či cihlové 

zdi, použijte přiložené hmoždinky z balení.

Vše hotovo!
Gratulace! Vaše nová kamera je připravena k použití.

Příloha: Přehled LED indikace

Rychlý návod
AI-SHC-C20L8BMW-0280
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Vítejte
Děkujeme, že jste si koupili naši chytrou 

kameru. Její používání je jednoduché!

Obsah balení:

Tělo kamery Magnetický držák USB kabel

KIT montáž na zeď Rychlý návod

Popis kamery

SD card slot
Reset

On/off button

Indicator light

Infrared lights

Light sensor

PIR

1. Příprava spojení
Umístěte kameru a váš mobilní telefon do blízkosti 

routeru (maximální vzdálenost 1 metr).

WiFi router

Kamera 30 cm – 100 cm Mobilní telefon

Poznámky:

Zkontrolujte aby byl mobilní telefon připojen k routeru, 

ke kterému se bude připojovat kamera.

Kamera funguje pouze na WiFi sítích 2.4G, na 5G WiFi

sítích tato kamera nefunguje.

2. Získáníaplikace a účtu

Pro nejljepší výsledky si stáhněte aplikaci "Smart Life" do vašeho 

mobilního telefonu z obchodu s aplikacemi App Store nebo

Google Play, případně můžete naskenovat QR kód na následující 

straně a instalace se spustí sama.

Smart Life

Launch the app from your smartphone and click the Sign

Up button. Follow the on-screen instructions.

3. Insert the Micro SD card

Spusťte aplikaci ve vašem mobilním telefonu, klikněte na 

tlačítko „Sign Up“ a následujte zobrazené instrukce.

3. Vložení mSD paměťové karty

Lehce zacvakněte paměťovou kartu do slotu na zadní straně kamery.

LED stav Stav kamery

1 Červená LED pomalu bliká Čekání na nastavení

2 Modrá LED svítí Kamera připojena

3 Červená a modrá LED blikají OTA aktualizace

Slot na mSD kartu
Tlačítko reset
Zap./Vyp. Tlačítko

Indikátor stavu

IR přísvit

Světelný senzor

PIR čidlo

Podržte tlačítko RESET po dobu 6 sekund pro resetování

kamery. Jakmile tlačítko přestanete držet, LED dioda 

začne rychle blikat.

V aplikaci klikněte na ikonku "Add Device„ nebo na "+" 

v pravém horním rohu pro přidání kamery do aplikace. 

Vyberte "Video Surveillance" a "Smart Camera„. 

Následujte instrukce a zadejte správné heslo pro WiFi 

síť. Namiřte objektiv kamery na QR kód na obrazovce

(vzdálenost 15-20cm), klikněte na nápis "I Heard a 

Prompt" jakmile uslyšíte zvuk z kamery. Poté je kamera 

spárována a modrá LED se rozsvítí.

Podržte

Tlačítko

na šest 

sekund

Poznámky a upozornění:

Kamera obsahuje dobíjecí akumulátor, nabitá kamera 

tak vydrží až 3 měsíce v provozu, případně až 12 

měsíců ve stand by režimu. Pro dobíjení kamery můžete 

také použít solární panel AIPA AI-SH-SP3. Nikdy 

nenechávejte vybitou kameru na mrazu, zničíte tak 

akumulátor. Pro příklad dlouhodobého uskladnění 

kamery, tuto uskladněte vypnutou s minimálním nabitím 

60 procent kapacity baterie. Kameru nikdy nerozebírejte 

a nikterak neupravujte. V případě problému či dotazu 

nás kontaktujte na emailové adrese pod tímto 

odstavcem.

www.cpplus.cz aipa@cpplus.cz
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