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1526361903 

VÝROBNÍ ČÍSLO 

Bezpečnostní kamera Wanscam HW0029-5 Full HD 

1080P 

 1. POPIS 
 

 

 

 Proč si právě vybrat tuto kameru? Hned z 

několika důvodů. Tím prvním je možnost 

nastavit kameru bez připojení síťového 

kabelu. Stačí mít mobilní telefon a 

konfigurace kamery je opravdu na několik 

kliknutí. Další obrovskou výhodou je 

perfektně fungující cloudová platforma, 

která umožňuje zobrazit obraz z kamery 

odkudkoliv na světě. Tato platforma je 

kompletně zdarma a je aktivována ihned 

po spuštění kamery.  

 

WiFi IP bezdrátová bezpečnostní kamera do vnitřních prostor zajistí bezpečnost Vaší domácnosti nebo 

pracoviště. Na kameru se lze dálkově připojit pomocí Wifi připojení k internetu a internetového 

prohlížeče. 

Kamera má integrovaný senzor pohybu, a pokud se někdo objeví v zorném poli kamery, obraz vyfotí a 

fotky pošle na Váš email. 
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Jednoduchá instalace.  Díky otáčení podle dvou os lze kameru nastavit do takové pozice, jakou budete 

chtít. Kamera je ihned připravena k použití. Po stažení aplikace na mobilní telefon lze kameru nastavit již 

za 2 minuty podle jednoduchého návodu. Připojení a spuštění kamery zvládne i laik. 

Po úspěšné instalaci kamery lze sledovat přímý přenos z celého světa. 

 

Funkce: 

Formát videa: H.264 

Rozlišení: HD 1080P 

Napájení: DC 5V 2A 

Noční vidění: dosah IR až 100m 

Lux: 0,0001 LUX 

Výdrž baterie: 54 hodin při plně nabitých bateriích 

Čočka: 6 mm 

Detekce pohybu, funkce FTP, alarm 

Wi-Fi/802.11/b/g/n 

Podpora sledování: Windows, Mac OS, Android - prohlížeče Google Chrome, Firefox, Safari, IC 

P2P, PNP 

Podpora načítání QR code 

Podpora protokolu Onvif 

Natočení: manuální 

 2. SPECIFIKACE 
 

Model HW0029-5 Frekvence 

snímkování 

50Hz:25fps 

60HZ:30fps 

(1920×1080) 

Operační systém Linux Rozlišení 1920x1080, 1280x720, 

640x360, 320x176 

(volitelný) 

Mikroprocesor Hi3516C+IMX291 Audio výstup ANO 



 

     3 

 

 ECLIPSERA s.r.o. Distributor pro ČR. 

Star light sensor 

P2P Plug and play Síťový protokol TCP/IP, HTTP, TCP, 

ICMP, UDP, ARP, IGMP, 

SMTP, FTP, DHCP, 

DNS, DDNS, NTP, 

UPNP, RTSP 

Software Sledování až na 6 

zařízeních 

Barva Stříbrná 

Cmos senzor 1/2.8 2M Starlight 

CMOS Sensor 

WLAN WIFI,802.11 b/g/n 

Pracovní teplota -10° až 70°C Relativní vlhkost 95% 

Rozměry 370*286*96 mm Certifikace CE, FCC, RoHS 

IP režim Dynamická PR 

adresa, statická IP 

adresa 

  

 
 3. INSTALACE A POUŽITÍ 

 

1) Instalace  

 

  Montáž držadla     Připojení solárního panelu ke kameře 
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2) Instrukce před spuštěním 

 

 

1. Indikační dioda, 2. Indikátor zapnutí (modré světlo) 

Indikační dioda: 

▪ Pokud bliká červeně, nabití baterie dosahuje okolo 30% 

▪ Pokud bliká zeleně a červeně, nabití baterie dosahuje okolo 50% 

▪ Pokud bliká zeleně, nabití baterie dosahuje okolo 80% 

▪ Pokud svítí zeleně, baterie je plně nabitá 

  

Zapnutí kamery: 

Kameru jednoduše zapnete připojením napájecího adapteru. Po připojení napájecího 

adaptéru, se na kameře rozsvítí modré světlo, což signalizuje, že kamera je v provozu. 

Pozn.: Po zapnutí počkejte zhruba 30 sekund, než kamera naběhne a bude schopná provozu. 

Vypnutí kamery: 

Odpojte napájecí konektor po dobu 1 minuty. Po uplynutí této doby, napájecí konektor 3x 

připojte a odpojte. Při třetím připojení a odpojení indikační modré světlo zhasne a v tu dobu je 

kamera vypnutá. 
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3) Připojení 

 

Metody připojení: 

 

A) MOBILNÍ APLIKACE a připojení přes Wifi AP (přístupový bod) kamery:  

 

1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci “Wanscam” před prvním spuštěním kamery. Aplikace je 

dostupná pro Android (Google Play) i pro iOS (APP Store). Nebo naskenujte níže uvedený QR 

kód. 

                          

 

2. Připojte se k Wi-Fi AP (přístupovému bodu) kamery “CAMXXXX“ a spusťte aplikaci “Wanscam“ 

 

3. Po spuštění klikněte na “+” pro otevření funkce “Přidání kamery (Add camera)”. Textové pole 

pojmenované jako „Name“ umožní uložit název kamery pod vaším názvem (např. Moje první IP 

kamera). UID získáte ze samolepky (s nadpisem „PNP IP CAMERA“), která je nalepená na spodní  

straně kamery. UID je zde reprezentováno jako P2P ID. Další možnost je naskenování QR kódu 

na tentýž samolepce. Pro tuto možnost klikněte na volbu „Scan QR Code“. Uživatelské jméno 

(UserName) a heslo (password) v továrním nastavení je “admin“. Po vyplnění všech údajů 

pokračujte kliknutím na tlačítko uložit v pravém horním rohu aplikace. 
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4. Tato volba vás vrátí na úvodní obrazovku. Nyní se kamera přidala do seznamu a je 

připravena k použití. Po rozkliknutí položky s Vámi pojmenovanou kamerou se otevře její 

přímý přenos. 
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Toto je neupravená fotka z přímého přenosu do mobilního telefonu přes Wifi. 
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B) PŘIPOJENÍ POMOCÍ SÍŤOVÉHO KABELU do sítě LAN 

1. Připojte kameru pomocí síťového kabelu (RJ45, součástí balení) do vašeho routeru nebo 

switche. 

2. Spusťte aplikaci “Wanscam“. Po spuštění klikněte na “+” pro otevření funkce “Přidání kamery 

(Add camera)”. Klikněte na volbu „Search Camera from LAN“ a chvíli vyčkejte. 

 

3. Aplikace se pokusí vyhledat všechny dostupné kamery v lokální síti LAN. Po úspěšném 

vyhledávání se všechny kamery objeví v následujícím seznamu: 

 

 
 

4. Klikněte na kameru, kterou chcete přidat a aplikace vás vrátí na předchozí obrazovku, kde již 

bude vyplněno UID. Vyplňte heslo v poli „Password“ (v továrním nastavení „admin“). Uložení 

kamery potvrdíte tlačítkem v pravém horním rohu obrazovky. Aplikace vás vrátí zpět na 

seznam kamer. Nyní se kamera přidala do seznamu a je připravena k použití. Po rozkliknutí se 

otevře přímý přenos z kamery. 
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C) BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ k síti LAN 

  

1. Zopakujte krok A) 

2. Otevřeme nastavení kamery kliknutím na kolečko u položky s požadovanou kamerou 

 

3. V nastavení rozklikněte volbu “Wi-Fi Setting“ 
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5. Na následující obrazovce klikněte na tlačítko „Wi-Fi manager“ a vyberte síť Wi-Fi, ke které 

chcete kameru připojit 

  

.          

5. Po vybrání sítě Wi-Fi zadejte heslo a klikněte na tlačítko “Connect“ 

 

7. Nyní je kamera připojená v místní síti LAN a je připravená k použití. 
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4) Resetování kamery 

 

Resetování provedete stisknutím bílého tlačítka po dobu 10 sekund. Kamera následujících 30 

sekund vrátí veškeré nastavení do továrního. 

 

 


