
Yoosee Smart Camera Quick Operation Guide 

Verze 1.8 

1. Stáhnout a nainstalovat Yoosee pro mobilní telefon 

(1) Vyhledejte a nainstalujte aplikaci „Yoosee“ z iTunes App Store (pokud používáte Apple iPhone) nebo 

Google Play (pokud používáte telefon Android). Software „Yoosee“ pro PC Windows si můžete také 

stáhnout a nainstalovat z http://www.yoosee.co/ 

(2) Níže si můžete vybrat a naskenovat QR kód a nainstalovat nejnovější verzi Yoosee v závislosti na typu 

vašeho mobilního telefonního systému. 

       

                 Yoosee pro Android               Yoosee pro iOS 

 

2. Přidat zařízení 

1. Přihlášení a registrace účtu 

(1) Registrace: Kliknutím na „Rychlá registrace“ zaregistrujete nový účet. K registraci můžete použít své 

telefonní číslo (podporované země / oblasti pro registraci telefonu, jak je uvedeno níže) nebo e-mailovou 

adresu. (Registrace e-mailem se velmi doporučuje, protože je vhodné si heslo pro budoucí použití 

resetovat.) 

(2) Přihlášení: Můžete se přihlásit zadáním existujícího účtu a hesla. Nebo povolte přihlášení přes 

WeChat nebo Line. 
 

 



 
 

 2. Nové zařízení přidáte pomocí funkce „Rychlé připojení k síti“ 

V části „Zařízení“ klikněte na „+“ v pravém horním rohu seznamu zařízení v aplikaci Yoosee a přidejte 

nové zařízení. Vyberte „Fast Networking“. 

Proces přidání zařízení se u různých mobilních operačních systémů iOS nebo Android liší. 

 



●  Přidání nového zařízení pro telefon iOS 

(1) Krok 1: Připravte zařízení 

Připojte telefon k 2,4G WiFi routeru. Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k napájecímu zdroji. Jakmile 

uslyšíte vyzváněcí tón zařízení „Čekání na konfiguraci“ a zvuk „dudu“, vyberte WiFi, ke kterému se 

zařízení chystá připojit, a zadejte heslo WiFi. Klikněte na „Další“ a podle pokynů aplikace zahajte proces 

přidávání. 

  

Poznámka: Pokud zařízení po zapnutí stále nevydává vyzváněcí tón, resetujte zařízení (stiskněte a 

podržte tlačítko Reset, dokud neuslyšíte zvuk „Di“, poté „Zařízení na výchozí nastavení“). Tlačítko 

reset může být na zadní nebo spodní části zařízení. 

    

(2) Krok 2: Připojení zařízení 

Po výzvě klikněte na „Připojit aktivní bod AP“ a přejděte do rozhraní nastavení Wi-Fi telefonu. Vyberte 

přístupový bod AP zařízení (tj. GW_AP_XXXXX) podle jeho ID zařízení (štítek je na zadní nebo spodní části 

zařízení). Po úspěšném připojení Wi-Fi se kliknutím na výzvu v oznamovací liště vraťte zpět do aplikace a 

počkejte, až se zařízení bude nadále připojovat k WiFi. Chcete-li se ujistit, že je zařízení úspěšně 



připojeno, pokračujte kliknutím na „Slyšeno“ zařízení je již online “. 

  

          
 

(3) Krok 3: Konfigurace z 

Po úspěšném připojení k síti proběhne proces konfigurace zařízení automaticky. Po dokončení 



konfigurace lze zařízení pojmenovat podle jeho umístění. Klikněte na „Potvrzeno“ a vrátíte se do 

seznamu zařízení. V seznamu uvidíte název svého zařízení a vyskakovací okno se zprávou „Přidáno 

úspěšně“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Přidání nového zařízení pro telefon Android 

(1) Krok 1: Připravte zařízení 

Pomocí telefonu se připojte k 2,4G WiFi routeru. Poté připojte zařízení k napájecímu zdroji a po 

vyslechnutí vyzváněcího tónu zařízení zazní zvuk „čeká na konfiguraci“ a „dudu“. Select the WiFi 

that the device is about to connect to and enter the WiFi password. Click “Next” and  follow the 

prompt of the APP to begin adding process. 

  

Poznámka: Pokud zařízení po zapnutí stále nevydává vyzváněcí tón, resetujte zařízení (dlouze stiskněte 

resetovací tlačítko, dokud neuslyšíte „di“ a „zařízení na výchozí nastavení“). Tlačítko reset může být 

na zadní nebo spodní části zařízení. 



    
 

 

(2) Krok 2: Přidání zařízení 

Podle svého ID zařízení (obvykle na štítku na zadní nebo spodní části zařízení) vyberte v seznamu 

zařízení odpovídající hotspot AP a počkejte, až se zařízení připojí k WIFI. Po úspěšném připojení 

uslyšíte výzvu „zařízení je již online“ a kliknutím na tlačítko výzvy přejdete k dalšímu kroku. 

  
 

 

 

(3) Krok 3: Nakonfigurujte zařízení 

Po úspěšném připojení WiFi zařízení automaticky nastaví proces konfigurace a proces konfigurace se v 

aplikaci zobrazí dynamicky. Po dokončení konfigurace lze zařízení pojmenovat a po kliknutí na 



„Potvrzeno“ se vrátíte do seznamu zařízení, zobrazí se vyskakovací výzva „Úspěšně přidáno“. 

  

           

3. Sdílení zařízení 

Zařízení je úspěšně přidáno po provedení výše uvedených kroků. Poté můžete použít funkci sdílení 

zařízení ke sdílení videa se svými přáteli a rodinou. Přátelé a členové rodiny si musí nejprve stáhnout 

aplikaci Yoosee, poté se přihlásit a přihlásit. Můžete kliknout na „sdílet se svými přáteli“ ve vyskakovacích 

oknech nebo kliknout na ikonu v pravém horním rohu zařízení. Poté vyberte požadovaný způsob (Zadejte 



číslo mobilního telefonu nebo e-mail přátel, který je registrován, osobní sdílení, sdílení WeChat) pro 

dokončení sdílení. 

   

     

Jakmile zadáte „Správa sdílení“, můžete si vybrat, jak chcete sdílet. 

Metoda 1: Sdílení účtu. Zadejte číslo mobilního telefonu Yoosee nebo e-mailovou adresu, kterou 

zaregistrovali vaši přátelé a rodina. Kliknutím na tlačítko Hledat vpravo potvrďte, že účet existuje, 

klikněte na „Sdílet“ a potvrďte. Poté, co přátelé a rodina obdrží oznámení o pozvánce, kliknutím na 

zprávu v centru zpráv potvrďte příjem a sdílení, poté bude zařízení přístupné. 
 



  

             
Metoda 2: Sdílení tváří v tvář. Kliknutím na „Sdílení tváří v tvář“ v levém dolním rohu „Správa 

sdílení“ zobrazíte QR kód svým přátelům a rodině. přátelé a rodina se přihlásit do 

Yoosee, klikněte na „Scan“ v levém horním rohu „Device List“ a naskenujte QR kód. Po 

k identifikaci informací klikněte na „Připojit“ pro přístup k zařízení. 



  

  



         

Kromě toho můžete také sdílet kliknutím na „Sdílení sociálních nástrojů“. 

 

4. Další způsoby přidání 

●  Drátové připojení 

Výhoda: Kvalita sítě je stabilnější než WIFI. Kvalita přenosu videa je zabezpečena. 

Stav: ①Zařízení má rozhraní síťového kabelu. ②Připojte router k zařízení dostatečně dlouhým 

síťovým kabelem. 

Provoz: (1) Nejprve připojte telefon k WIFI routeru, poté, co je zařízení připojeno k napájení, zapojte 

kabel do síťového portu zařízení, druhý konec připojte k LAN portu routeru. (2) V aplikaci vyberte 

„Kabelové připojení“, vyberte zařízení v „seznamu nových zařízení“ pro další konfiguraci, pojmenujte 

zařízení (Pokud je zařízení nakonfigurováno s výchozím heslem, musíte jej zadat ručně). Potvrďte uložení 

přidat zařízení. 

 

●  Režim AP 

Výhoda: Pokud není k dispozici žádný směrovač a síť, může se kamera připojit přes hot spot zařízení. 

Stav: Mobilní telefon a zařízení musí být blízko sebe, obvykle do 15 metrů. 



Provoz: (1) Dlouze stiskněte resetovací tlačítko, dokud neuslyšíte výzvu zařízení „resetovat na výchozí 

nastavení“.Po potvrzení připojení lze ke kameře přistupovat bez internetu. 

 
 

 

5. Stáhněte si CMS a přihlaste se do počítače 

Chcete-li stáhnout a nainstalovat CMS, přejděte na stránku http://www.yoosee.co/. Po úspěšné 

instalaci se přihlaste pomocí svého účtu Yoosee, abyste mohli sledovat monitorování zařízení ve svém 

počítači. 



 

6. Často kladené otázky 

 ①” Zařízení je offline “je propagováno v seznamu zařízení 

Odpověď: Zkontrolujte, zda je kamera správně připojena k síti,  

zkontrolujte, zda kontrolka stále svítí. Please check if router  

normální. 

② Co byste měli dělat, když aplikace mobilního telefonu nemůže přijímat oznámení push. 

   A: Odpověď: Zkontrolujte, zda jsou zapnuty výstrahy a upozornění na výstrahy 

 a potvrďte pro nastavení „Obrana“.Mezitím zkontrolujte  

postup na pozadí telefonu Android, ať už je to zakázáno 

systém nebo antivirový software. 

③Jak na to s detekcí pohybu falešný poplach.  

A: Update firmware version ( above 14.0.0.76) a APP (above 

 00.46.00.13), upravte citlivost v nastavení zařízení; Také lze 

 upravit pomocí konfiguračního souboru změnou: md_level = 3 (1~6, 

  menší počet citlivějších). 

④ Při přehrávání videa se nepodařilo prohledat video soubor. 

A: Zkontrolujte, zda není SD karta poškozená; zkontrolujte čas vyhledávání z 

 videosoubor a zkontrolujte systémový čas kamery. 

normal. Zkontrolujte, zda router 



⑤ Kamera se nemůže připojit k WiFi. 

A: Zkontrolujte prosím, zda je heslo WIFI správné. 

Ujistěte se, že WiFi je 2,4 G, protože zařízení nepodporuje 5G síť.  

Router neomezuje přístup WiFi, jako je izolace AP, 

 anti-freeloading a tak dále. 

Některé telefony musí poskytovat práva na cílení a zapnout cílení na 

 získejte seznam WiFi. 

⑥ Nelze najít zařízení AP v seznamu WiFi mobilního telefonu. 

A: Verze firmwaru nepodporuje. 

Mobilní telefon a zařízení jsou příliš daleko. 

 
 

 

 


