
Návod na inštaláciu kamery:

WiFi SafeCam SK
Bezdrôtová bezpečnostná kamera s obojsmernou audio činnosťou  

1. Otvorte škatuľu a skontrolujte jej obsah. Kamera má dva režimy činnosti – zábery kamery môžete sledovať 
kdekoľvek po otvorení aplikácie v mobilnom telefóne, alebo si môžete zábery ukladať na SD kartu. Ak chcete 
zábery uložiť na SD kartu, postupujte podľa nasledovných krokov návodu. Ak budete pri kamere sledovať iba 
živý prenos prostredníctvom mobilnej aplikácie, nasledujúce kroky preskočte a pokračujte v inštalácii bodom 6. 
2. Priloženým skrutkovačom odskrutkujte všetky 4 skrutky na zadnej strane kamery. 
3. Do otvoru vložte SD kartu. 
4. Priskrutkujte naspäť všetky 4 skrutky. 
5. Upevnite priloženú anténu. 

6. Do svojho smartfónu si stiahnite bezplatnú aplikáciu ICSee. Používatelia Apple telefónov ju môžu nájsť v 
aplikácii App Store, používatelia Android telefónov potom v aplikácii Google Play. 
7. Otvorte aplikáciu a potvrďte všetky prístupy, ktoré zariadenie potrebuje. Takisto prijmite všeobecné 
podmienky (Privacy statement).
8. V prípade, že sa vám na tomto mieste objaví nápis *Permission Guide*, kliknite *Cancel*.
9. Teraz si vytvorte používateľský účet. To urobíte tak, že naspodku kliknete *Sign up*. 
10. Zadajte používateľské meno a heslo, potom ešte e-mail, na ktorý dostanete potvrdzovací kód.  
11. Teraz sa prihláste so svojím novým používateľským účtom a prijmite podmienky, ktoré aplikácia vyžaduje.   
12. V nasledujúcom kroku kameru spojíte s internetom. Kliknite na znak + a potom *Set up my device to 
Wi-Fi*. 
13. Teraz zapojte vašu kameru SafeCam do elektriny prostredníctvom priloženého kábla a počkajte, kým sa 
ozve *Wait to be configured*. Keď to zaznie, kliknite *Next step*.
14. Zadajte meno a heslo pre vaše Wi-Fi spojenie a kliknite *Confirm*.
15. Pri nasledujúcej správe o výkone internetového spojenia kliknite *Confirm*.
16. Počkajte, kým sa kamera spáruje. 
17. Zadajte kód, s ktorým budete pristupovať ku kamere a kliknite *Confirm*.
18. Zmeňte alebo potvrďte existujúci názov kamery kliknutím na *Save*.
19. Kliknite na + a potom kliknite na obrázok, aby sa začalo zobrazovanie. Vaša kamera je teraz spojená a 
prenáša obraz naživo. Uhol snímania môžete meniť na telefóne posúvaním doľava alebo doprava.
20. Ak chcete, môžete dianie naživo aj fotografovať stlačením *Snapshot*.

Kamera môže snímať v 3 režimoch: manuálny (na váš príkaz), s časovačom (určíte čas snímania) alebo pri 
alarme (keď zaregistruje pohyb). Môžete nastaviť, aby Vám kamera poslala elektronickú správu zakaždým, 
keď zaregistruje pohyb na vašom pozemku. Hlava kamery je plne pohyblivá, môže sa otočiť okolo vlastnej osi 
o 355° a nakloniť pod uhlom 90°, takže senzor môže detekovať pohyb. Do kamery je zabudovaný vysokokval-
itný infračervený nočný filter, ktorý umožňuje vidieť až 20 metrov do tmy.

Bezpečnostnú kameru jednoducho namontujte na akýkoľvek rovný podklad pomocou priložených pomôcok 
(súprava obsahuje: návod, skrutkovač, skrutky, ochranné vložky a vodeodolné krytky).  Otočná hlavica 
kamery je upnutá do bočného držiaku, ktorý pomocou priloženého náradia namontujete na akúkoľvek stenu. 
Rám kamery je absolútne vodeodolný a odolný voči poveternostným vplyvom bez ohľadu na pozíciu. Kameru 
môžete používať bezdrôtovo, funguje na WiFi, existuje však aj možnosť pripojenia kábla. 

Použitie kamery:

Montáž kamery:

Návod na nastavenie aplikácie:


