
  

RYCHLÝ PRŮVODCE
F1-TY

CZ   Chytrá WiFi kamera s LED světlomety
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Co je v krabici
Dle seznamu níže zkontrolujte prosím úplnost dodávky. 
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Držák Vruty & hmoždinky

Kolíček Kabelové krytky L-klíč

Úchyt Vodotěsná spojka Uživatelský manuál

Šrouby



Popis částí

"Lens" = objektiv; "Reset" = tlačítko pro reset; "Light" = světlomet; "SD card 
slot" = slot pro paměťovou SD kartu; "MIC" = mikrofon; "PIR & Status light" = 
pohybové PIR čidlo & stavová kontrolka

Napájení: AC 100-240V
Stavová kontrolka: * Svítí červeně - datová síť kamery není normální.

* Bliká červěně - je očekáváno WiFi připojení.
* Svítí modře - kamera procuje správně.
* Bliká modře - probíhá připojování.

Mikrofon: Snímá zvuk.
Slot pro SD kartu: Lokální záznam na SD kartu (max. 128GB).
Reset: K resetu kamery přidržte stisknuté tlačítko "Reset" 5s 

(pokud jste provedli nějaká nastavení, vrátí se tato na 
tovární hodnoty).  

Světlomety: LED světlomety mohou být ovládány buď manuálně 
nebo automaticky. 
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Instalace

Upozornění 
Instalaci přístroje smí provádět pouze kvalifikovaný technik dle platných 
elektrotechnických norem a předpisů. 

Upozornění: 
Pokud jsou kabelové spoje vystaveny venkovnímu prostředí, použijte k jejich 
ochraně přiložené vodotěsné spojky. 
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Vruty pro 
připevnění úchytu

Kabelové krytky

100 – 240V AC
Šrouby

Držák



Nastavení
* Zapněte napájení kamery. 
Zapněte napájení kamery z elektrické sítě. Když je zařízení připraveno pro 
provoz, ozve se zvukový signál. 
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Zeď / stěna

Připevněte kameru k držáku



* Přidání
Pomocí níže uvedeného QR kódu nebo vyhledáním v obchodě s aplikacemi 
si stáhněte aplikaci Tuya "Smart Life" do svého mobilního zařízení. 

* Registrace
Krok 1: Spusťte aplikaci "Smart Life", klikněte na "Sign Up" (= registrovat)  a 
zvolte vaši zemi nebo region. Zadejte platné telefonní číslo nebo emailovou 
adresu a pak klikněte na "Get Verification code" (= získat ověřovací kód). 
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Krok 2: Zadejte ověřovací kód a vytvořte nějaké heslo (heslo musí obsahovat 
kombinaci písmen a čísel a musí mít min. 6 znaků). 

Pozn.: Zajistěte, aby váš WiFi router, kamera a mobilní telefon byli blízko 
sebe. 

Konfigurace pomocí QR kódu

Pozn.: 
1.  Tato kamera podporuje pouze WiFi 2.4GHz; ujistěte se, že váš WiFi router
podporuje pásmo 2.5GHz. 
2.  Dodržujte pokyny a ujistěte se, že jste zadali správné heslo. 
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* Postup
Krok 1  Spusťte aplikaci "Smart Life", klikněte na "+" a zvolte "Video 
Surveillance". 

Krok 2  Zkontrolujte prosím, zda kontrolka rychle bliká. 
Klikněte na "QR code" a pak klikněte na "Next". 
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Krok 3  Zadejte heslo pro přístup k vaší WiFi síti a pomocí kamery sejměte 
zobrazený QR kód. 

Krok 4  Když se ozve "dong dong dong", klikněte na "I heard a prompt" (= 
ozvala se zvuková výzva). Během cca 30s se dokončí konfigurace. 
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FAQ  Často kladené otázky

Otázka: 
Když během konfigurace stavová lišta nikdy nedosáhne 100%, znamená to, 
že konfigurace selhala? 
Odpověď: 
Tato kamera podporuje pouze WiFi 2.4GHz. Ujistěte se, WiFi router ve vaší 
síti podporuje pásmo 2.4GHz. 

Otázka:
Co dělat, když nelze správně zobrazit video?
Odpověď:
Zkontrolujte, že vaše WiFi síť pracuje správně. Zkuste kameru umístit blíže k 
WiFi routeru. Pokud to nepomůže, kameru zresetujte, a zkuste ji přidat znovu.

Otázka:
Proč je kamera stále uvedena v seznamu zařízení i po jejím resetu?
Odpověď:
Při resetu kamery dojde k resetu síťových nastavení kamery; informace o 
kameře však zůstávají stále uloženy v aplikaci. 

Otázka:
Jak připojit kameru k jinému WiFi routeru? 
Odpověď:
Odstraňte kameru ze seznamu zařízení v aplikaci. Proveďte reset kamery a 
zkuste ji přidat znovu. 

Otázka:
Proč kamera nemůže zdetekovat SD kartu?
Odpověď:
Doporučuje se vložit SD kartu do kamery, když je kamera vypnutá. 
Zkontrolujte, zda karta funguje normálně a podporuje formát FAT32. 

Otázka:
Proč nedostávám notifikace do aplikace v mém mobilu?
Odpověď:
Zkontrolujte, že ve vašem mobilu běží aplikace, a že je notifikační funkce 
povolená. Zkontrolujte, zda je přijímání notifikací ve vašem mobilu povolené. 
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Funkce
* Ovládání světlometů

Světlomety lze ovládat pomocí časovače, nebo pomocí vestavěného 
pohybového PIR čidla. 

* Obousměrné audio

Ve vaší aplikaci můžete návštěvníka nejen vidět, ale i slyšet. 

* Pohybové PIR čidlo

Když vestavěné PIR čidlo zaregistruje pohyb, kamera pošle alarmovou 
zprávu do vašeho mobilu. 

* Záznam

Můžete nahrát každý okamžik na SD kartu ve vaší kameře. 

* Denní & noční provoz

Kamera poskytuje výkonný noční provoz i za úplné tmy. 
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Význam symbolů

Nevyhazujte vysloužilé produkty nebo baterie do 
směsného komunálního odpadu. Obsažené 
nebezpečné látky mohou poškodit zdraví nebo životní 
prostředí. Požádejte svého prodejce o zpětný odběr 
těchto produktů, nebo produkty odvezte do nejbližšího   

       sběrného dvora. 

Arenti tímto prohlašuje, že radiové zařízení F1-TY je ve 
shodě se směrnicí 2014/53/EU. 

Celý text prohlášení o shodě naleznete zde: 
www.escadtrade.cz
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