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Obsah balenia

2

Informácie o jednotlivých súčastiach kamery nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Vzhľad produktu

Číslo
1
2

Názov (Obrázok 2-1)

SCE 50

Tlačidlo reštartovania / WPS

Kopulový ochranný kryt

Vstup pre MicroSD kartu

2

Puzdro ochranného krytu

3

Bezdrôtová anténa

4

Sieťový vstup

5

Napájanie

2

Ak si želáte reštartovať kameru, podržte tlačidlo reštartovania po dobu 10 sekúnd,
následne kontrolka zhasne. Pre nastavenie Vášho WPS použite tlačidlo reštartovania jedným rýchlym stlačením.

1x Balenie skrutiek

Stav kontrolky

5

SK

Riadenie kamery pomocou Antik SmartCam

4

Montáž zariadenia

Krok 1

Dôležité upozornenie

Zapnite kameru do zdroja. (12V 1,5A). Zdroj nie je súčasťou balenia. Rozsvieti sa zelená
ledka. Počkajte, kým sa kamera kalibruje. Pootočí sa a zastane. Trvá to asi 2 minúty.
Následne kameru pripojte káblovo alebo pomocou WiFi. Ak je kamera káblovo pripojená,
led svieti jasne žltou farbou.

Pred montážou kamery sa uistite, že podklad, na ktorý plánujete kameru pripevniť, bude
schopný uniesť jej hmotnosť.
Krok 1
Pripevnite tesnenie k podstavcu kamery a zaﬁxujte ho
podľa postupu znázornenom na obrázku.

Krok 2

Krok 2
Vyvŕtajte tri otvory do stropu alebo steny na mieste, kde
bude upevnená kotviaca podložka.

Krok 3

Krok 3
Odskrutkujte tri skrutky, ktoré držia ochranné puzdro
pomocou šesťhranného imbusového kľúča a odstráňte
puzdro.

Otvorte aplikáciu, zaregistrujte sa a následne sa prihláste do aplikácie.

Pre viac informácií o tom, čo indikuje kontrolka kamery, si pozrite nasledujúcu
tabuľku.

Obrázok 2-1
1x Kamera

3

Pripojte svoj smartfón k sieti internet, stiahnite si aplikáciu Antik SmartCam.

Poznámka

1

Krok 4
Do pripravených otvorov vložíte hmoždinky a kotviacu
podložku pripevnite k stropu alebo stene skrutkami.

Stav zariadenia

Svieti zelená kontrolka

Napojenie do elektrickej siete

Kontrolka svieti nažlto

Káblové pripojenie k routeru.

Krok 5
Ochranné puzdro pripevnite ku kotviacej podložke tromi
skrutkami a utiahnite imbusovým kľúčom. Montáž kamery
je dokončená a následne si v používateľskom rozhraní
aplikácie ANTIK SmartCam môžete nastaviť snímanie
objektov.

2
4
3

ANTIK Technology

Názov (Obrázok 2-2)

1

1

Manuál na obsluhu
bezpečnostnej kamery

Číslo

1x Manuál

1x Kotviaca podložka

Poznámky

Krok 4

Obrázok 2-2

Po prihlásení sa stlačte tlačidlo “+” pre pridanie Vašej kamery, oscanujte QR kód kamery
a postupujte podľa návodu v aplikácii.
Podrobný návod nájdete na www.antik.sk/smartworld

• Tento sprievodca má len informatívny charakter.
• V priebehu času sa zariadenia a softvér môžu meniť bez predchádzajúceho písomného
upozornenia.

• Ochranné známky spomínané v tomto dokumente podliehajú duševnému vlastníctvu.
• Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na nás.
• Podrobný návod nájdete na www.antik.sk/smartworld

ANTIK Technology

Čárskeho 10
04001 Košice
Slovakia (European Union)
Tel: +421 55 30 12345
Fax: +421 55 623 4401
E-mail: smartcam@antik.sk
Website: www.antik.sk

1

Obsah balení

2

Informace o jednotlivých součástech kamery najdete v následující tabulce.

Vzhled produktu

Číslo

Název (Obrázek 2-1)
Tlačítko restartování / WPS

1

Kopulový ochranný kryt

2

Vstup pro MicroSD kartu

2

Pouzdro ochranného krytu

3

Bezdrátová anténa

4

Síťový vstup

5

Napájení

3

Řízení kamery pomocí aplikace Antik SmartCam

4

Montáž zařízení

Krok 1

Důležité upozornění

Připojte kameru k zdroji (12V, 1,5A). Zdroj není součástí balení. Rozsvítí se zelená ledka.
Počkejte na kalibraci kamery. Pootočí se a zastane. Trvá to přibližně 2 minuty. Následně
kameru připojte káblem nebo pomocí WiFi. Pokud je kamera káblovo připojená, led svítí
jasně žlutě.

Před montáží kamery se ujistěte, že podklad, na který hodláte kameru připevnit, bude
schopen unést její váhu.
Krok 1
Připevněte těsnění k podstavci kamery a zaﬁxujte jej
podle postupu znázorněném na obrázku.

Krok 2

Krok 2
Vyvrtejte tři otvory do stropu nebo stěny na místě,
kde bude upevněna kotevní podložka.

Připojte svůj smartphone k síti internet, stáhněte si aplikaci ANTIK SmartCam.

Manuál k obsluze
bezpečnostní kamery

2

Obrázek 2-1
1x Kamera

Poznámka

Krok 3

Pokud si přejete restartovat zařízení, podržte tlačítko restartováni asi 10 sekund,
následně kontrolka zhasne. Pro nastavení vašeho WPS, použijte tlačítko
restartování jedním rychlým stiskem.

Otevřete aplikaci, zaregistrujte se a následně se přihlaste do aplikace.

Pro více informací o tom, co indikuje kontrolka kamery, viz následující tabulku.

Stav kontrolky

5

CZ

2

Krok 4
Do připravených otvorů vložíte hmoždinky a kotvicí
podložku připevněte ke stropu nebo stěně šrouby.

Stav zařízení

Kontrolka svítí zeleně

Napojení do elektrické sítě

Kontrolka svítí žlutě

Káblové připojení k routeru

Krok 5
Ochranné pouzdro připevněte ke kotvící podložce
třemi šrouby a utáhněte imbusovým klíčem. Montáž
kamery je dokončena a následně si můžete
v uživatelském rozhraní aplikace ANTIK SmartCam
nastavit snímaní objektů.

4
3
1x Manuál

Krok 3
Odskrutkujte tři šrouby držící ochranné pouzdro
pomocí šestihranného imbusového klíče a odstraňte
pouzdro.

1x Balení šroubů

1

ANTIK Technology

Název (Obrázek 2-2)

1

1

SCE 50

Číslo

1x Kotevní podložka

Poznámky

Krok 4

Obrázek 2-2

Po úspěšném přihlášení stiskněte tlačítko "+" pro přidání vaší kamery, naskenujte QR
kód kamery a postupujte podle návodu k aplikaci.
Podrobný návod naleznete na www.antik.sk/smartworld

• Tento průvodce má pouze informativní charakter.
• V průběhu času se zařízení a software mohou měnit bez předchozího písemného
upozornění.

• Ochranné známky zmíněné v tomto dokumentu podléhají duševnímu vlastnictví.
• Pokud máte další otázky, obraťte se na nás.
• Podrobný návod naleznete na www.antik.sk/smartworld

ANTIK Technology

Čárskeho 10
04001 Košice
Slovakia (European Union)
Tel: +421 55 30 12345
Fax: +421 55 623 4401
E-mail: smartcam@antik.sk
Website: www.antik.sk

