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1. Zobrazení přístroje
1.1 Kamerový modul

1 – Kamera
2 – Konektor pro připojení
routeru přes LAN kabel
3 – Anténa
4 – Tlačítko Power pro zapnutí
kamerového modulu
5 – Signalizační dioda

1.2 4G router

1 – Konektor LAN
2 – Napájecí konektor
3 – Páčka pro zapnutí 4G routeru
4 – Slot pro SIM

www.SPYobchod.cz

Stránka 2

2. Rychlý start

Začátek
 Před zapnutím je zapotřebí zařízení (4G router + kamerový modul) plně nabít pomocí
přiloženého napájecího příslušenství. Doporučená doba nabíjení je cca 2-3 hodiny. Při
prvním použití je nutné zařízení nabít cca 5 hodin.
 Při dlouhodobějším nepoužívání zařízení je nutné, aby bylo plně nabité. V opačném
případě hrozí poškození baterie.
 Do slotu 4G routru vložte SIM kartu s vypnutým PIN kódem a aktivním internetem
(daty). Pro plynulý chod je doporučená vyšší rychlost dat.
 Propojte 4G router s kamerovým modulem pomocí LAN kabelu. Poté zapněte 4G router
posunutím páčky ON/OFF a kamerový modul stisknutím tlačítka Power. Signalizační
LED dioda se rozsvítí a zařízení je připraveno.
 Pokud máte nastavené správné APN, postupujte dle návodu na aplikaci či PC program
Anyscene. Po připojení k zařízení je přenos dat signalizován blikající diodou.
Obraz lze ostřit otáčením koncovky knoflíkové kamery.

Nastavení APN
 Zařízení je přednastaveno na použití O2 SIM karet. Budete-li využívat SIM kartu jiného
operátora, je nutné změnit APN, což provedete následovně:
 Zapněte zařízení a připojte se na WiFi „SCN-4GRTXXXXXX“. Heslo je
„0123456789“.
 Následně zadejte do webového prohlížeče URL 192.168.100.1
 Vyplňte přihlašovací jméno „admin“ a heslo také „admin“
 APN nastavíte v sekci 3G / 4G.
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3. FAQ – často kladené dotazy
Pro řešení případných potíží prosím navštivte stránku na našem blogu, kde jsou uvedeny
nejčastější problémy a jejich řešení:
http://blog.spyobchod.cz/4g-knoflikova-kamera-faq/

4. Závěrečná ustanovení
Budeme rádi, pokud věnujete pozornost i našim dalším produktům z kategorie Skrytá
komunikace.
Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou
odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na
našem emailu info@spyobchod.cz
Tento návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiné
rozmnožování podléhá schválení touto společností.
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