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1. Stažení aplikace 

1. Telefon s Androidem může vyhledávat „PixPlus“ přes Google. 

2. Iphone může vyhledávat „Pix Plus“ prostřednictvím App Store 

3. Android telefony a iphone lze stáhnout skenováním následujících qr kódů. 

Po naskenování kódu si můžete vybrat domácí verzi nebo zámořskou verzi aplikace, kterou chcete stáhnout 

podle požadavků (中国 大陆 / mezinárodní)) 

        

 

 

 



 

 

2. Vytvoření uživatelského účtu a přihlášení 

Zaregistrujte se pomocí telefonního čísla a získejte ověřovací kód. Zaregistrujte se kliknutím na „Další“. 

    

 

 

 

 

 

 

3. Přidání zařízení pomocí naskenování kódu 

Warm tip: Nejdříve připojte zařízení k internetu, potom napájení, zvuk zařízení pro „Spuštění fotoaparátu-> 

počkejte na připojení“, abyste slyšeli „počkejte na připojení“, lze distribuovat síť, pokud neslyšíte 

„čekat na připojení“, stisknutím tlačítka „RESET“ zařízení resetujte a zkuste to znovu 

Přidání Wi-Fi 

Klikněte na pravý horní roh „+“ -> Klikněte na „Inteligentní kamera“ -> Klikněte na „Přidání zařízení 

naskenováním kódu“ 



 

Klikněte na „Pokud jste dokončili výše uvedené kroky, klikněte na Připojit k síti“ -> Klikněte na „Další“ 

 

Zadejte „Wi-Fi heslo“ -> klikněte na „další“ 

 

 

 

Pomocí fotoaparátu naskenujte QR kód telefonu, obrazovka telefonu je umístěna přímo před kameru 10 ~ 20 cm, 

Zařízení vysílá „pípnutí“, klepněte na „Slyšet „pípnutí“". Čeká se na připojení zařízení a navrhněte „Úspěch stavu 

Wi-Fi“ -> „Fotoaparát je online“ -> „Začněte využívat“ 



    

 

 

 

 

 

4. Přidání AP hotspotu 

Warm Tip: nejprve připojte zařízení k internetu, poté napájení, zvuk zařízení pro „Start kamery-> 

počkejte na připojení “slyšet "čekat na připojení “lze distrubovat síť, pokud nic 

neslyšíte „počkejte na připojení“, stiskněte zařízení Tlačítko „RESET“ resetujte a zkuste 

to znovu 

Přidat Wi-Fi 

Klikněte na pravý horní roh „+“ ---> Klikněte na „Inteligentní kamera“ ---> Klikněte na „Přidání 

hotspotu AP“ 

 

 

 

 



Klikněte na „Pokud jste dokončili výše uvedené kroky, klikněte na Připojit k síti“ -> Klikněte na „Další“ 

 

Zařízení otevře „PixPlus_AP_“ Wi-Fi, klikněte na „Přejít na nastavení“ -> Klikněte na „PixPlus_AP_“, připojte se k 

Wi-Fi a vraťte se do rozhraní aplikace 

  

Klikněte na „Další“, Přejít na stránku, vyberte Wi-Fi, ke které se chcete připojit, do pole pod seznamem Wi-Fi 

zadejte heslo Wi-Fi -> Klepnutím na „další“ se připojte k síti -> „ Začněte zkoušku “ 

    

 

 



5. Přidání připojením k síťovému kabelu 

Warm Tip: Nejprve připojte zařízení k internetu, poté napájení, zvuk zařízení pro „Start kamery-> Prosím přidejte 

kameru přes síťový kabel“, abyste slyšeli „Můžete přidat kameru přes síťový kabel“, lze distribuovat 

síť, Pokud nic neslyšíte „Prosím přidat kameru přes síťový kabel “, resetujte stisknutím tlačítka„ 

RESET “zařízení a zkuste to znovu 

Přidání Wi-Fi 

Klikněte na pravý horní roh „+“ ---> Klikněte na „Inteligentní kamera“ ---> Klikněte na „Doplněk 

připojením k síťovému kabelu“ 

 

Pomocí mobilního telefonu naskenujte QR kód na fotoaparátu pro síťové připojení 

 

Čeká se na připojení zařízení a navrhněte „Úspěch stavu Wi-Fi“ -> „Kamera je online“ -> „Začněte využívat“ 



   

6. Náhled síťového AP zařízení 

Warm Tip: nejprve připojte zařízení k internetu, potom napájení, zvuk zařízení pro „Start fotoaparátu-> čekaní 

na připojení “slyšet „čekat na připojení“, lze distribuovat síť, pokud nic neslyšíte „čekat na připojení“, 

stiskněte tlačítko zařízení „RESET“ resetujte a zkuste to znovu 

Otevřete přihlašovací obrazovku PixPlus, zvolte „Místní přihlášení“, klikněte na „+“ 

  

Klikněte na „Další“, „Potvrdit“, „Přejít na nastavení“ 

   

Propojte zpět aplikaci „PixPlus_AP_XXXX“, vyberte kameru； 



Účet ： PixPlus ； Heslo ： 123456 

   

 

7. Nastavení  

 

Kliknutím     vstoupíte do nastavení parametrů zařízení Pa 

 

 

8. Běžné problémy 

 

Proč se kamera nepřipojuje k Wi-Fi síti? 

1.Nyní 2.4G Wi-Fi podporující protokol 802.11/g/n nepodporuje 5G Wi-Fi.Zajistěte, aby byl Wi-Fi signál 

bezdrátového routeru připojeného s kamerou v rámci pokrytí. 

2. Vzhledem k problému s kompatibilitou čínského kódovacího režimu, je doporučeno používat Wi-Fi síť s 

anglickým názvem 

3. Před naskenováním QR kódu zkontrolujte, zda je Wi-Fi heslo zadáno správně. 



Fotoaparát je abnormální offline, jak zkontrolovat? 

1. Zkontrolujte, zda jsou napájení a síť v normálu. 

2. Znovu připojte napájení a restartujte zařízení. 

3. Překonfigurujte kameru. 

4. Zkontrolujte, zda je šířka pásma vaší domácí sítě vyšší než 4M. 

 

Proč neexistuje žádná výzva k upomínce, přestože byla cloudová služba zakoupena? 

vyberte si cider v zařízení, přehrajte nastavení upozornění (nastavení) v pravém horním rohu stránky, otevřete 

upozornění na hlas / akci a nastavte frekvenci přijetí podle své potřeby 

Proč je u kamery bez karty micro TF prázdná časová osa aplikace? 

1. Potvrďte, zda byla služba cloudového úložiště otevřena, a pokud služba cloudového úložiště nebyla otevřena, 

zkontrolujte video v reálném čase. 

2. V případě zakoupené služby je nutné potvrdit, zda je zakoupená služba službou záznamu událostí, a zajistit, 

aby se žádná událost nestala ve viditelném dosahu kamery, a záznam události se spustí, až když k události dojde. 

3. Pokud byla zakoupena služba cloudového úložiště a něco se stalo, je nutné zkontrolovat, zda byla cesta ke 

kontrole videa přepnuta na paměťovou kartu TF. 

4. Potvrďte, zda se jedná o sdílený účet, a pokud sdílený účet může kontrolovat pouze video v reálném čase, je 

nutné kontrolovat pouze historické video prostřednictvím hlavního účtu spojeného s kamerou 

 

Co je třeba udělat, pokud se zobrazí odpojená kamera? 

Nejprve zkontrolujte, zda je napájecí zdroj a síť v pořádku, a poté se pokuste přerušit napájení a restartovat 

kameru. Pokud odpojení i přes restart stále existuje, je nutné resetovat zařízení a znovu nakonfigurovat síť. 

Pokud problémy přetrvávají i po použití výše uvedených prostředků, pokuste se kameru posunout blíže k 

routeru. 

 


