
HD IP kamera s wifi a P2P  
Používateľská príručka 

 
       Toto je zariadenie je HD IP kamera. Po pripojení kábla do elektrického 
prúdu sa automaticky zapne a pripojí k wifi, alebo po jednej minute zapne 
vlastnú wifi. Na pozeranie videa je možné použiť smartphone, tablet, alebo 
PC. Kedže IP kamera sa pripája k internetu cez Wifi a používa P2P 
protokol,  netreba nastavovať žiadne IP adresy, ani porty. 

 
 
 
 
 
Zapnutie kamery: 

Kamera nemá ON/OFF tlačidlo. Pripojte USB kábel do adaptéru, 
do počítača alebo ku externej batérii (power bank). Kamera sa zapne 
automaticky. Po par sekundách bootovania sa pripojí na Vašu Wifi a začne 
pracovať. Pri prvom zapnutí  je potrebné nastavit Vašu Wifi.  
 
Prvé zapnutie kamery (nastavenie Vašej wifi siete): 

 Pripojte USB kábel do adaptéru. 

 Počkajte 1-2 minúty. (kamera vytvorý vlastný wifi signál) 

 V Mobile si otvorte nastavenie Wifi, a nájdite signál z kamery: 
IPCAM-AP-PPXW-0032.......... . 

 Pripojte sa na túto wifi. (pozor, stratíte pripojenie na internet) 

 Zapnite aplikáciu “HD Cam Cube“ 

 Kliknite na pridat kameru : 

 Zadajte ID a heslo 

 V nastaveniach kamery potom nastavte Wifi: 

 Prvá položka Wifi settings: 

 Kliknite na WIFI search a yobrazí sa 
zoznam dostupných wifi sietí v okolí 
kamery. 

 Vyberte si Vašu a napíšte aj jej heslo 

 Potvrdte stlačením Done 

 Kamera sa reštartuje, vypne svoju Wifi 
a prihlási sa sa wifi ktorú ste zadali. 

 Toto prihlasenie si kamera bude pamätať aj do budúcna 

Popis prvkov ovládania aplikácie: 
Kamera sa zobrazuje nasledovne: 
 
 
 
Po kliknutí na obrázok sa spustí 
prehrávanie online videa z kamery.  
 
 
 
 
 
 
V spodnej rade sú nasledovné ikony 

Otočenie displeja 

Zapnutie / Vypnutie zvuku 

 Urobenie obrázku 

 Spustenie nahrávania videa 

 Nastavenie jasu obrazu 

Vypnutie prehrávania aktuálnej kamery 

 Zrkadlové otočenie obrazu kamery 

Nastavenie rozlíšenia a plyulosti videa 
                  Nastavenie rozlíšenia a plyulosti videa:  
               ( plynulé / vysoké rozlíšenie / normal ) 
 
 
 
 



Ostatné nastavenia: 
 
 
Nastavenie Wifi  
 
FTP nastavenie 
 
Nastavenie  užívateľa 
 
Nastavenie Alarmu 
 
Nastavenie e-mailu 
 
Nastavenie SD karty 
 
Nastavenie času 
 
 
 
 
Vypnutie Aplikácie 
 
 
Potvrďte OK 
 
 
 
 
 
 
Vypnutie kamery: 

 Odpojte kábel. 
 
Rôzne upozornenia: 
Kamera je horúca. Bežná pracovná teplota je cca 48 ºC. Kamera je 
stavaná aj pre takéto teploty a tiež to nie je nebezpečné na dotyk.  
USB konektor je určený iba pre zapnutie kamery. Nie pre dátový prenos, 
alebo ako PC WEB kamera.     

 

Kamera vlastnosti: 
Kamera senzor: 1MP 
Objektív : Pinhole 
Rozlíšenie videa : 1280x720 
Rýchlosť videa : 30 obrázkov za sekundu (v závislosti od rýchlosti netu) 
El. napájanie : 5V 
Spotreba : 300mAh 
 
Balenie obsahuje : 
WiFi kamera  – 1x,  USB kábel – 1x,  USB napájací zdroj - 1x,   
Návod na použitie – 1x 
 

Dôležité upozornenie: 
Nepripájajte napájací zdroj ak nepoužívate kameru. Toto nie je 
hračka. Držte z dosahu detí. Zbytočne sa nedotýkajte antény 
Kameru používajte iba pod dohľadom. Nie je vodeodolné. 
Používať iba v interiéry. Nepoužívajte na ilegálne účely. 
 
 

Záručný list 
 
Dátum predaja: ..........................Pečiatka a podpis predajcu:…………................ 
- Záručná doba je 24 mesiacov od dátumu predaja. 
- Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené chybnou manipuláciou, spôsobené pri preprave, 
skladovaním, klimatickými vplyvmi, nesprávnou montážou, nesprávnym používaním zariadenia a 
pod. 
- V priebehu záručnej doby budú bezplatne odstránené vady materiálu a vady vzniknuté pri výrobe. 
- Ďaľšie, alebo iné nároky na náhradu škôd vzniknutých prevádzkou zariadena sú vylúčené 
- Záruka zaniká: 
- uplynutím záručnej doby 
- poškodením, kde príčinou je nesprávne zaobchádzanie s výrobkom a nedodržanie návodu na 

montáž, obsluhu a údržbu 
- ak bola porušená originalita výrobku vmontovaním cudzích súčiastok, alebo zásahom inej ako 

oprávnenej servisnej firmy 
- ak bol výrobok fyzicky poškodený 
 
 
 
 
 

Kontakt:  0915 13 48 13 / www.spyshop.sk  / obchod@spyshop.sk 
 


