
WIFI SMOKE CAM WS08
Uživatelský manuál

Upozornění! Výrobek podléhá neustálým změnám v rámci zkvalitňování. Tyto změny si výrobce 
vyhradil nesdělovat předem. Pokud tedy zaregistrujete odlišnosti oproti manuálu, můžete tyto změny 

sdělit prodejci, aby je do manuálu zavedl.

Technické specifikace:
Rozlišení videa: 1920 x 1080p, 720p (komprimovaný formát H.264)
Typ čipu: CMOS
Úhel pohledu kamery: 90 °
Rychlost snímku: 25 snímků za sekundu
Zachycovací vzdálenost: 6 metrů
Typ baterie: dobíjecí lithium-iontová baterie 1400 mAh
Paměť: Micro Sd (Max 64 gb) - není součástí balení.
Napájení: DC5V / 1A
Velikost: průměr 115 x 30 mm
Výdrž při plném nabití: cca 2 hodiny
Výrobek lze nabíjet a současně používat



Aplikace HDWifiCamPro 

Stažení a instalace aplikace:

Obrázek 1 Obrázek 2

1. metoda: K přímému stažení aplikace použijte QR kód na obrázku 1. Otevře se webová stránka, kde
vyberte jednu ze tří možnosti (obrázek 2) Pokud máte Android operační systém, doporučujeme zvojit
Google Play. třetí možnost je pro přímé stažení instalačního souboru do Vašeho telefonu.

UPOZORNĚNÍ! QR KOD JE POUZE POMŮCKA, KTERÁ NEMUSÍ BÝT FUNKČNÍ. Často se stává, 
že QR kódům skončí platnost v takových případech postupujte dle 2. metody.
Aplikace lze též vyhledat v google.cz vyhledávači, kde si jí můžete opět také přímo stáhnout do 
telefonu

Aplikace je neustále aktualizována a nelze tedy včas podchytit jakékoliv změny. Berte tento manuál k 
aplikaci pouze jako orientační pro zprovoznění Vašeho zařízení.



2. metoda: Pomocí Obchod Play nebo AppStore, zadejte pouze do vyhledávání název HDWiFiCamPro (bez
mezer) a aplikaci nainstalujte.

Párování kamery s mobilním telefonem

V případě, že se kamera nezobrazuje v sítích WiFi resetujte kameru dle uživatelského návodu konkrétního 

typu kamery. Aplikace je univerzální, pracovat na ní může více typů kamer, které se na trhu nacházz, proto 

se může výsledné zobrazení kamery a podpora funkcí lišit.
1. Spusťte aplikaci a v ní klikněte na + v pravém horním rohu nebo uprostřed obrazovky

2. Vyberte jednu z nabízených variant (první je doporučena):
a. Configure the device to connect to the WiFi network - konfigurace zařízení pro připojení k

místní WiFi síti. Přidání nové kamery. 
b. Add online camera - přidat online kameru - přidáte kameru napřímo pomocí jejího QR kódu

umístěného na spodní části. Kamera bude online, pokud Však nespárujete kameru s místní WiFi nebude 
možné ji ovládat ze vzdálených míst.

c. The phone connects directly to the device - připojení ke kameře bez jejího přidání do aplikace.
3. Tapněte na tlačítko Go to WIFI configuration pro přechod do nastavení Wifi sítí ve Vašem telefonu



4. Vyberte WiFi síť kamery (pokud se v seznamu kamera nezobrazí resetujte ji)
POZN: Některé mobilní telefony zobrazí hlášku "Není k dispozici internetové připojení" toto je v 
pořádku, je pozřeba na hlášku kliknout a zvolit "zůstat připojen". Kamera totiž nevysílá internet, 
pouze vysílá Wifi signál.
5. Přejděte zpět do aplikace a kamera se v ní již zobrazí. Zobrazí se dotaz, zda-li ji chcete spárovat s
Vaší WiFi sítí pro vzdálený přístup ke kameře. Zvolte "Sure"
6. Tapnutím na Wireless Acces Points aktualizujete seznam místních WiFi sítí. Vyberte svojí WiFi síť,
ke které chcete, aby se kamera připojila. Vyplňte heslo k síti a potvrďte.

7. Kamera se restartuje, vyčkejte pár minut dokud se Váš telefon automaticky sám nepřipojí již k Vaší
WiFi síti. Kamera by měla být online. Když na ní tapnete zobrazí se Vám její obraz.

Úvodní obrazovka aplikace, seznam kamer

Zobrazíte již pořízené fotografie

Zobrazíte již pořízené video záznamy

Zobrazení historie událostí (detekce pohybu)

Pokud je v aplikaci více kamer, těmito ikonami změníte 
jejich rozvržení

Nastavení



Menu Nastavení

Vedle náhledu kamery tapněte na ozubené kolečko. A otevře se Vám nabídka Menu Nastavení

Video mode (režim záznamu):
- Stop video - při zapnutí kamery nebude spuštěn automatický 
záznam
- Throughout video - nepřetržitý záznam
- Alarm video - záznam pouze při detekci pohybu
- Timing video - záznam pouze v nastavený časd



Obraz kamery:

Otáčení obrazu kamery

Funguje pouze u kamer s LED přísvitem

Noční vidění (princip zesilování zbytkového světla)
Auto, Open(zapnuto), Close(vypnuto)

Zobrazení data a času na záznamu

Rozlišení: 4K,2K,1080P,720P (dle typu kamery)

Jednorázové pořízení video záznamu

Pořízení fotografie

Funguje pouze u kamer s reproduktorem

Odposlech

Další: kontrast, jas, hlasitost odposlechu přehrávání záznamů (playback)
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