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Ak ešte nemáme vytvorený účet v aplikácii ANTIKCAM+, vytvoríte ho 
stlačením „Registrácia“

Ak už účet máte vytvorený, pokračujte na „Prihlásenie“
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Zadajte mail a heslo, ktorým budete v aplikácii registrovaný.
Na uvedený mail Vám príde verifikačný kód. 

Potvrďte aj Zmluvu.

Vytvorenie účtu v aplikácii
AntikCAM+
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Verifikačný kód je platný 15 minút.
Meškanie Verifikačného kódu môže byť spôsobené firewall korporátnych 
mailových adries. 
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Úspešne ste si vytvorili účet.
Dotykom na znak „+“ pridáte kameru. Predtým si zapnite GPS lokalizáciu na 
mobile.
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Scanujte QK kód z kamery (QR kód môže byť umiestnený na obale 
kamery alebo aj na prívodnom elektrickom kábli kamery). Prípadne môžete 
dotykom na „Ťuknutím zapnite svetlo“ zapnúť blesk na svojom 
zariadení.

Ak scanovanie nie je úspešné, môžete QR kód napísať manuálne. 
Dotykom na: „Pridanie sériového čísla“. Toto číslo je na kamere alebo 
obale označené ako S/N.
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Ak sa Vám pri scannovaní objaví tento oznam, ignorujte ho. Stlačte DALŠI.
Pozn: tento oznam sa objavuje pri starších typoch kamier.

Doplníme Sériové číslo kamery. Označené ako SN na spodnej časti kamery 
alebo na obale.

Bezpečnostný kód: Niektoré kamery majú na tele kamery nalepený 
bezpečnostný kód. Zatiaľ ide len o kameru SCE 34. Ak máme inú kameru, 
Bezpečnostný kód nevypĺňame a stlačíme: Ďalší
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Vyberte našu kameru.
Ak Vaša kamera nie je v zozname kliknite na „IPC Other“.

Pozn: Kamera SCI 15M je označená ako SCI 25
(ospravedlňujeme sa za chybu).

Ak pridávame bezkáblovo – cez WiFi, stlačte „Bezdrôtový“.
Ak ste kameru spojili s routrom LAN káblom, zvoľte „Káblový“. 
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Postupujte podľa návodu v aplikácii. Ak ste všetko splnili, stlačte 
„Operation complete“ a „ Ďalší“.

Ak postupujete bezkáblovo, a kamera svieti na zeleno, stlačte “The green 
light is running“.
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Z telefónu sa ozve zvuk kukučky. Vtedy sa prenáša heslo routra do kamery.
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Teraz sa kamera pripojila na váš router. Musíte si zvoliť heslo do vašej 
kamery. Vy si toto heslo sami určíte. (Nie heslo routra!)

HESLO ZARIADENIA DOLEŽITÉ!!!

Musíte ho zadať podľa podmienok. 8-32 znakov. Ak ho v budúcnosti 
zabudnete, tak resetom kamery sa heslo vynuluje.

Teraz sa kamera pripája ku vzdialenému serveru. 
Pozn: Pripojenie na CLOUD nie je spoplatňované.
Používanie kamery je bezplatné.
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Úspešne ste spojili kameru na server a tým pádom
aj do vášho ANTIKCAM+ účtu.

Tu si môžete označiť meno kamery. Je to možné aj neskôr.
Pri ďalších nastaveniach si môžete nastaviť Časové pásmo.
Časové pásmo je pre správne fungovanie kamery dôležité. V aplikácii môžete mať 
kamery s rôznymi časovými pásmami. Ale ak zle nastavíte časové pásmo,
tak kamera vám nebude ukazovať správny čas.
Časové pásmo v Strednej Európe je UTC +1

Dotykom na obrázok, spustíte live prenos.
Logo zvonček – povolenie Oznámení – budú vám na mobil chodiť oznámenia o 
pohybe
Dotykom na logo SD karty sa dostanete  ku záznamu (ak ste predtým SD kartu 
vložili a máte uskutočnené nahrávky) 

Spodný riadok: 
Domov
Správy – Ak máte aktivované upozornenia, nájdete tu ich sumár
Osobné – Nastavenie systému, Lokálne súbory

Dotykom na označený piktogram, si viete zoradiť kamery 
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V úplne hornom riadku máte názov kamery.
Ak ho nezmeníte, tak je tam SN kamery (ako v tomto prípade).

1 - Skratka na zdieľanie kamery
2 - Vstup do nastavenia kamery
3 - Zastavenie live prenosu
4 - Možnosť zobraziť naraz max 4 live kamery 
5 - Možnosť zmeny SD a HD prenosu. Pri HD je väčší dátový tok
6 - Možnosť počúvať zvuky. Ktoré sú pred kamerou (ak kamera má mikrofón)
7 - Možnosť sledovania na celú obrazovku mobilu
8 - Ak máte v kamere SD kartu, tu si viete prehrať záznam
9 - Možnosť zachytenia snímky z live alebo zo záznamu. Obrázok sa zachytí 
do mobilu. Pozrieť si ho môžete v Osobné, Lokálne súbory
10 - Možnosť komunikovať – rozprávať. Na strane kamery vás budú počuť. 
(ak má kamera reproduktor)

Menu kamery:
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Ak chcete, aby niekto ďalší videl live alebo záznamy z kamery. 
Druhá osoba si vytvorí vlastný účet na ANTIKCAM+. Poskytne vám 
mail, s ktorým sa prihlasovala do aplikácie. 

1 - Zdieľanie pomocou QR code – musíte mať k dispozícii QR code kamery
2 - Ukážka už zdieľaného užívateľa
3 - pridanie ďalšieho zdieľaného užívateľa.
Zadáte jeho mail a potvrdíte mu práva.

Zdieľať môžete max 6 užívateľov.

Zdieľanie kamery:
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Nastavenie kamery:

Oznámenia - Ak si ich povolíte, budete mať zaznamenané pohyby pred 
kamerou. Ak máte na hlavnej obrazovke povolený aj znak Zvončeka, budú 
vám chodiť Push oznámenia na mobil.

Upozornenie: Kamera nezaznamenáva pohyb, ale zmenu scény. Takže ak 
prší, tak bude hlásiť pohyb. Človeka zaznamená cca do 4-6m, auto cca 
7-8m. Ak sa auto pohybuje po celej šírke záberu kamery, tak kamera 
zaznamená pohyb aj keď je auto ďaleko. (zmena scény bude mať väčšiu 
plochu)

Zariadenie offline - ak povolíte, tak vám aplikácia oznámi, keď bol 
prerušený prívod internetu alebo elektrickej energie.
Upozornenie: aj malý výpadok internetu môže byť zaznamenaný.  Myslíme 
tým prerušenie spojenia router – kamera

Detekcia - Detekcia pohybu. Viete si nastaviť časový rozvrh, citlivosť. Zóna 
všeobecnej činnosti – Nastavíte si oblasť ktorú chcete mať pod kontrolou. 
Napr. len časť priestoru – dvere, okno...
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Modrá zóna je zóna, kde kamera zaznamenáva zmenu scény.

Ak máte kameru s funkciou Smart tracking a aktivujete ju, kamera sa bude 
otáčať za pohybujúcim sa objektom.

Lokálne úložisko - informácia, či kamera detekovala prítomnosť SD karty,
jej veľkosť a voľné miesto. Po zaplnení pamäťového miesta sa záznamy 
prepisujú od najstaršieho.

Pravidlo lokálneho záznamu - Umožnenie uloženia videa, jeho kvalita. 
Plánovaný záznam: kamera vám bude non-stop nahrávať na SD kartu.
Dĺžka záznamu je závislá od SD karty. Odporúčame povoliť Plánovaný 
záznam.
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Doba úložiska - môžete si nastaviť kedy má kamera nahrávať non-stop 
záznam

Reflektor - ak má kamera LED svetlo, viete nastaviť jeho spustenie pri 
detekcii pohybu

Zber audiozáznamu - povolíte, aby kamera nahrávala aj zvuk. Kamera 
musí mať zabudovaný mikrofón.

Heslo videa - prehrávanie videa môže byť zaheslované. Po povolení, 
budete musieť pred prehratím videa použiť toto heslo.(odporúčame si heslo 
zapamätať)

WLAN - kamera zobrazí všetky WiFi siete, ktoré sú v okolí. Ukáže vám na 
akej je prihlásená. Tu môžete zmeniť sieť. Kliknete na inú sieť, zadáte jej 
heslo a kamera sa na ňu pripojí.

Viac - Stavový LED – kamera má buď podsvietenie alebo má led diódu, 
ktorá svieti na zeleno. Informuje tak o svojej činnosti. Túto diódu môžete 
vypnúť a nik nebude vedieť, či je kamera v činnosti.

Otočenie obrázku - ak kameru namontujete na strop, môžete jej obraz 
otočiť o 180° 

Časové pásmo - Nastavenie časového pásma na kamere.
DST - letný čas - môžete si ho nastaviť.

Zmazať - Zmazanie kamery z účtu.
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Záznam z SD karty:

Ak ste si nastavili:
Oznámenia, Detekciu, Miestny záznamový plán,
tak na SD karte budete mať záznam:

Na časovej osi modré - nebol pohyb. Oranžové bol pohyb.

Modré - len ak máte nastavená non-stop nahrávanie.

Dole je logo fotoaparátu a kamery. Ak sledujete záznam, môžete z tohto 
záznamu urobiť fotku alebo si ho nahrať. Nahrávky budú v Lokálnom súbore.

Kliknutím na dátum, môžete prejsť na predošlé dátumy, kde boli nahrávky - 
modré označenia.
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Záznam z SD karty:

1. Multi screen.

2. Uzamknutie obrazovky.
Ak budete zariadenie otáčať, obraz ostane v rovnakej polohe .

3. Minimalizovať obraz.

4. Spustenie záznamu už nahratého.
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Multi screen:

Aplikácia umožňuje súčasne sledovať live až 4 kamery.
Dotykom na logo Multi screen, otvoríte obrazovku si 4 políčkami.

Dotykom pridáte ďalšiu kameru.
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Nastavenie:

Účet a zabezpečenie - možnosti vášho účtu.

Dôležité - Prehrať cez mobilnú sieť – po povolení sa vás aplikáciu nebude 
pýtať na súhlas prehrávania cez mobilné dáta.

Ukončiť bežný účet - odhlásenie sa z účtu.
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Lokálne súbory:

Po dotyku si môžete označiť foto alebo video a potom ho poslať zdieľaním 
na mail, sociálne siete ...
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Možné problémy a riešenia:

1. Po resete kamery ju chcem prihlásiť do aplikácie, no po oscannovaní QR 
code sa mi objaví táto hláška:
Riešenie - počkajte cca 10-15 minúť alebo resetujte kameru.

2. Kamera nenahráva na SD kartu.
Riešenie - Do kamery môžeme vložiť max 128GB MikroSD kartu. Karta
pri neustálom premazávaní sa môže pokaziť. Môžeme ju skúsiť použiť
v PC alebo si zaobstarať novú kartu.

3. Aplikácia sa mi vypína - skontrolovať či na účte nie je pod rovnakým 
menom a heslom ešte niekto iný prihlásený. Ak chcete sledovať live
a záznamy z viacerých zariadeniach naraz, odporúčame Zdieľanie.

4. Kamera sa nedá prihlásiť na WiFi. 
- Mobilom musíte byť na WiFi sieti, na ktorú chcete kameru prihlásiť
Router musí myť pásmo 2,4GHz.
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Je možné kameru pripojiť káblom. Pripojiť ju na náš účet. Keď budete vidieť 
obraz, tak do Nastavenie kamery (str.27) WLAN. Tam stlačiť našu WiFi sieť, 
zadať heslo. A vytiahnuť kábel z routra.

-Ak nemá kamera vstup pre pripojenie káblom do routra, môžeme použiť 
WPS pripojenie.
Spárovanie s WPS tlačidlom: Stlačte 3-4 sekundy WPS tlačidlo na kamere 
(resetovacie tlačidlo) a tiež aj WPS  tlačidlo na routri. (Nie je nutné stlačiť 
tlačidlá súčasne). Pozor!!! 
Nestláčajte reset tlačidlo na routri. Keď na kamere začne svietiť zelené 
svetlo, tak je na router napojená. Potom ju skúste opäť pripojiť na aplikáciu.

5. Zmenili som router a kamera je nepripojená.
Resetujeme kameru a pripojíme nanovo.

6. Môžeme pripojiť kameru ku Free WiFi sieti?
Nie.

7. Ak vypadne WiFi spojenie, kamera zaznamenáva pohyb?
Áno.

8.  Ako správne resetujem kameru:
Na cca 10-11 sekúnd stlačím reset tlačidlo. Až kým svetielko neprerblikne 
inou farbou (červenou). Ihneď pustíme. Počkáme, kým kamera nebude opäť 
blikať na zeleno.

Reset kamery SCE 55 - Otvoríme šahtu a podržíme tlačidlo na 11s. Potom 
musíme počkať, kým sa kamera pootáča. Trvá to asi 1-2 minúty. Potom 
kameru napojíme.

9. Chcem pripojiť kameru SCE 55 káblovo. Nedarí sa mi. 
Táto kamera je určená primárne na pripojenie bezkáblové. Ak chcete 
kameru pripojiť káblovo, kontaktuje smartcam@antik.sk. Pošleme 
vám postup.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Vás Antik team.
smartcan@antik.sk

V aplikácii v priebehu vývoja môžu nastať zmeny.

24


