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Špičková 4Mp IP kamera s WiFi - LIV60S400W, 

1520p, IR 40m, objektiv 2,8 - 12 mm  

Návod k obsluze 

  

  

  

  

  

  

Kontakt na dodavatele  

SHX Trading s.r.o.  

V Háji 15, Praha 7, 170 00  

Tel: 244 472 125 
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1. Popis kamery  

  

  
  

1 – Konktor LAN  

2 – Napájecí konektor  

3 – Kolečko pro nastavení fokusu   

4 – Kolečko pro nastavení Zoomu   

5 – Čidlo pro IR přísvit  

6 – Čočka kamery  

  

2. Zprovoznění zařízení    

• Do kamery připojte napájecí a síťový kabel.   

• Připevněte ji na zeď/strop dle potřeby.  

• Kameru je nyní možné používat - ovládat přiloženým softwarem do 

PC/telefonu nebo propojit s NVR nahrávacím zařízením.  
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3. Stažení aplikace FreeIP  

1. Stáhněte si aplikaci FreeIP z Obchodu Play (Android), nebo App Store (iOS).   

          Android          iOS  

      ¨  

  

2. Zapněte aplikaci FreeIP  

  

3. Po naběhnutí aplikace klikněte na tlačítko vlevo nahoře pro zobrazení menu a zde 

zvolte položku SN login.  

 
  

4. Naskenujte QR kód, který se nachází na balení či krytu kamery.  

  

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xc.hdscreen&hl=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xc.hdscreen&hl=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xc.hdscreen&hl=cs
https://itunes.apple.com/us/app/freeip/id898690336?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/freeip/id898690336?mt=8
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5. Další dvě položky jsou Vaše uživatelské jméno (účet) a heslo. Jméno účtu je admin. 

Heslo je základně nastavené také na „admin“.  

6. Nyní už jen zbývá potvrdit Vámi zadané údaje kliknutím na Login a máte hotovo. Nyní 

byste měli vidět online obraz z kamery na Vašem telefonu.   

  

Pozn. Pokud si nevíte rady, zkuste se podívat na naše video, kde můžete vidět přidání 

zařízení v mobilní aplikaci: http://blog.spyobchod.cz/pridani-kamery-ci-nvr-do-aplikace-freeip/  

  

4. Specifikace  

  
  

  

http://blog.spyobchod.cz/pridani-kamery-ci-nvr-do-aplikace-freeip/
http://blog.spyobchod.cz/pridani-kamery-ci-nvr-do-aplikace-freeip/
http://blog.spyobchod.cz/pridani-kamery-ci-nvr-do-aplikace-freeip/
http://blog.spyobchod.cz/pridani-kamery-ci-nvr-do-aplikace-freeip/
http://blog.spyobchod.cz/pridani-kamery-ci-nvr-do-aplikace-freeip/
http://blog.spyobchod.cz/pridani-kamery-ci-nvr-do-aplikace-freeip/
http://blog.spyobchod.cz/pridani-kamery-ci-nvr-do-aplikace-freeip/
http://blog.spyobchod.cz/pridani-kamery-ci-nvr-do-aplikace-freeip/
http://blog.spyobchod.cz/pridani-kamery-ci-nvr-do-aplikace-freeip/
http://blog.spyobchod.cz/pridani-kamery-ci-nvr-do-aplikace-freeip/
http://blog.spyobchod.cz/pridani-kamery-ci-nvr-do-aplikace-freeip/
http://blog.spyobchod.cz/pridani-kamery-ci-nvr-do-aplikace-freeip/
http://blog.spyobchod.cz/pridani-kamery-ci-nvr-do-aplikace-freeip/
http://blog.spyobchod.cz/pridani-kamery-ci-nvr-do-aplikace-freeip/


   SHX trading s.r.o            5  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

5. Závěrečná ustanovení  
  

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie   

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.  

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné 

používání musí být se souhlasem této společnosti.  


