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Copyright 
©2012 Samsung Techwin Co., Ltd. All rights reserved. 
 
Ochranná známka 

Techwin je registrované logo Samsung Techwin Co, Ltd. 
Název tohoto výrobku je registrováno ochrannou známkou společnosti Samsung Techwin Co, Ltd 
Ostatní ochranné známky uvedené v této příručce jsou registrované ochranné známky společnosti. 

 
Omezení 
Samsung Techwin Co, Ltd si vyhrazuje autorská práva tohoto dokumentu. V žádném případě, za žádné okolnosti tento dokument nesmí být reprodukován, distribuován nebo 
změněn, částečně nebo zcela bez formálního povolení společnosti Samsung Techwin. 
 
Vyloučení se odpovědnosti 
Samsung Techwin se snaží kontrolovat celistvost a správnost obsahu dokumentu, ale není možné poskytnout oficiální záruku. Za použití tohoto dokumentu a následné 
výsledky, nese odpovědnost uživatel. Samsung Techwin si vyhrazuje právo na změnu obsahu tohoto dokumentu bez předchozího oznámení. 
 
SPECIFICKÉ SERVISNÍ POKYNY A INFORMACE O PODMÍNKÁCH ZÁRUKY  
Toto zařízení splňuje podmínky části 15 směrnic FCC. Provoz musí splňovat tyto dvě podmínky:  
(1) toto zařízení nesmí způsobit nežádoucí rušení signálu,  
(2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by způsobilo nežádoucí činnost. 
 
UPOZORNĚNÍ FCC 
VÝROBCE NENÍ ZODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLI RADIOVÉ NEBO TELEVIZNÍ RUŠENÍ ZPŮSOBENÉ NEOPRÁVNĚNÝMI ÚPRAVAMI TOHOTO ZAŘÍZENÍ, TAKOVÉ 
ZÁSAHY MOHOU VÉST KE ZTRÁTĚ OPRÁVNĚNÍ K PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ 
 
Záruční podmínky 
V případě jakýchkoli změn nebo úprav tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, hrozí uživateli ztráta záruky na výrobek, jakož i 
oprávnění k provozování zařízení.  
 
Varování 

 Výrobek musí být umisťován a instalován dospělou osobou. 

 Před použitím si, prosím, důkladně přečtěte všechny pokyny v této příručce a dodržujte provozní pokyny, varování uvedené v této příručce a též pokyny vytištěné na 

výrobku. 

 Aby se zabránilo zapletení dítěte do napájecího kabelu, neumisťujte jej kolem dětské postýlky nebo jiného dětského nábytku. Udržujte výrobek a napájecí kabel mimo 

dosah dětí. 

 Zejména při instalaci napájecího kabelu dbejte o jeho umístění mimo dosah dětí. 

 Nikdy, tak abyste se vyhnuli vlhkosti, nepoužívejte výrobek v blízkosti vany, umyvadla, pračky a ve vlhkém suterénu  
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 Výrobek je určen pro požití ve vnitřních prostorách.  

 Výrobek není určen pro lékařské účely (monitorování), a při jeho použití vyžaduje dohled dospělé osoby 

 Aby nedošlo k přehřátí výrobku, nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření; neinstalujte jej ani nepoužívejte jej v blízkosti zdrojů tepla, jako je například topení, 

radiátory, varná zařízení (například elektrický sporák nebo trouba) a další elektrická zařízení vydávající teplo (například audio zesilovač, TV, atd.). 

 Ujistěte se, že při používání výrobku dochází k jeho odvětrávání. 

 Při instalaci výrobku se vyhněte nábytku, který může blokovat větrání. 

 Ujistěte se, že používáte přiložený napájecí adaptér. Při použití jiných napájecích adaptérů může dojít k poškození výrobku. Napájecí adaptér musí být připojen k 

běžnému domácímu elektrickému proudu. 

 Aby nedošlo k poškození kabelů adaptéru, dbejte na to, aby v jeho blízkosti nebyly umístěny ostré nebo špičaté předměty. 

 buďte opatrní a nikdy nedržte při připojení / odpojení adaptéru do / ze zásuvky odizolované části kabelu  

 Aby nedošlo k zapletení kabelů, vyhněte se používání prodlužovacích šňůr pro adaptér, napájecí šňůru. 

 Opravy výrobku jsou povoleny jen autorizovaným servisům Samsung Techwin 

 Při používání výrobku pro péči o děti, dávejte pozor, aby byl výrobek umístěn mimo jejich dosah.  

 Výrobek částečně obsahuje složku, která může způsobit dýchací potíže. Příslušenství a drobné díly výrobku by měly být skladovány mimo dosah dětí.  

 Výrobek není určen jako náhrada dohledu nad dítětem dospělou osobou.  

 Výrobek není vybaven zařízením okamžitě signalizující náhodný / neočekávaný dětský pohyb, ale vyžaduje pravidelnou kontrolu a dohled dospělé osoby.  
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ZAČÍNÁME 
KLÍČOVÉ VLASTNOSTI 

 

 Snadná instalace 

o WPS (Wi-Fi Protected Setup) umožňuje bezdrátové sdílení a snadné propojení 

o Jednoduše navštivte domovskou stránku (www.samsungsmartcam.com) a stáhněte si a nainstalujte program nevyžadující samostatný instalační program. 

 

 Vzdálené sledování 

o Vzdálené sledování je Vám k dispozici kdykoliv a kdekoliv s přístupem k internetu 

o Pro využití bezdrátového přístupu můžete využít PC, notebook nebo chytrý telefon  

 

 Real-time alarm – signál v reálném čase 

o Umožňuje detekci pohybu a zvuku pomocí alarmu v reálném čase prostřednictvím Google Talk Messenger nebo pomocí chytrého telefonu. 

 

 Cloud Storage – úložiště 

o Umožňuje automaticky nahrát videa a obrázky na účet uživatele YouTube (video) nebo Picasa (obrázky)  
o Můžete si tak kdykoliv a kdekoliv vychutnat video a obrázky uložené v úložišti 

 
 Obousměrný přenos zvuku audio 

o Díky vestavěným reproduktorům a mikrofonům je umožněn obousměrný přenos zvuku  

o Nicméně obousměrný přenos zvuku je možný pouze s mobilním telefonem (Nevztahuje se na PC nebo notebook.) 

 

 SNS (Social Networking Service ) alarm – alarm přenášený pomocí sociálních sítí 

o Umožňuje upozornění na události (pomocí zasílání zpráv, videa, fotografií) přes YouTube, Picasa nebo Twitter. 

o Umožňuje sdílení vybraných videozáznamů a snímků se Vašimi přáteli. 

 

 IR Flash – infračervené světlo 

o Infračervené světlo umožňuje monitorování / sledování v prostředí s nízkým kontrastem  
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VÝROBEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ 
 
 
 
 
Přístroj je dodáván s následujícími komponentami: 
 

 
 

  

Kamera Adaptér Návod na použití Informace o licenci 

 
  

 

 

Záruční list Držák Oboustranná lepicí páska Síťový kabel 
 

 
Zkontrolujte balení a ujistěte se, že jste obdrželi kompletní systém, včetně všech konstrukčních částí uvedených výše. 
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ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 

PRODUKT V KOSTCE 
 

PŘEDNÍ STRANA 
 
 
 
 
 

  Čočka kamery vysoké kvality 
 Vestavěné infračervené světlo pro noční vidění 
  LED ukazatel provozu 

   Červená: zapnuto, probíhající zapínání 
   Bílá: kamera je připravená 
 LED kontrolka Wi - Fi Žlutá: povolený režim ochrany osobních údajů 

 Blikající bílá: hledání Wi-Fi - bezdrátové sítě Purpurová: aktualizace firmware 
 Svítící bílá: připojeno k Wi-fi - bezdrátové síti  
  Vestavěný mikrofon 

  
 
 

   
 
 
 

SPODNÍ STRANA 
 

 
  
 
 
  
 
 Otvory pro držák na zeď 
 
 
 
 
 Vestavěný reproduktor 

 



9 
 

 

BOČNÍ STRANA 
 
 

 Tlačítko WPS (bezdrátová síť) 

 Využívá se k připojení k přístupovému bodu bezdrátové sítě 
 
 
  
 Tlačítko Privacy – ochrana osobních údajů 

 Pro zastavení přenosu videa  / zvuku stiskněte jednou. 
 Pro resetování do továrního nastavení stiskněte a držte po dobu 5 sekund. 

 
  
 

ZADNÍ STRANA 
 

 

  
 DC 5V vstup pro nabíjení 

  
 Síťový port 

 Využívá se, jestliže není dostupný žádný přístupový bod k bezdrátové síti 

 

 

NAPÁJENÍ 
 
Zasuňte do kamery napájecí adaptér připojený do elektrické zásuvky – připojte kameru, tak jak je vyobrazeno na obrázku níže.  

 
 
 
 
 
 

 Ujistěte se, že používáte síťový adaptér dodaný pro tento výrobek, V opačném případě, může dojít k tomu, že výrobek nebude fungovat správně. 

 Úplné spuštění kamery trvá asi 1 minutu. 

 Po úplném spuštění kamery, LED kontrolka zapnutí se změní z červené na bílou.   
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INSTALACE & PŘIPOJENÍ K SÍTI 

INSTALACE 

ÚVOD 
 
1. Kameru nainstalujte na místo, kde je možné přijímat signál bez rušení 

 

2. Kameru chraňte před vlhkostí, umístěte ji v dostatečné vzdálenosti od zvlhčovače. 

 

3. Kameru chraňte před přímým slunečním zářením, silnému světlu nebo prachu, nainstalovat ji v místě s jasným výhledem. 
 

4. Kameru neinstalujte v místě, kde je pohled přerušen překážkou. 
Objektiv udržujte v čistotě. Prach otírejte měkkým hadříkem. 

UMÍSTĚNÍ NA VODOROVNOU PLOCHU 
 

1. Kameru umístěte (položte) na požadované místo.  

 

 

2. Podle potřeby nastavte na kameře požadovaný sklon (úhel pohledu).  

 Nepoužívejte nadměrnou sílu. 

 Používání kamery se základní jednotkou může způsobovat šum videa.  

Pro použití kamery se doporučuje sklon od 5 ° do 10° 

 

3. Připojte kabel napájení 

 

 

 

 

 Až budete hotovi, odstraňte z objektivu ochrannou fólii. 
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MONTÁŽ NA STĚNU 
 

1. Pro umístění držáku kamery do požadované polohy použijte oboustrannou lepicí pásku. 

 

 Pro dotažení kamery lze použít i šrouby (nejsou součástí balení) 

 Oboustranná lepicí páska slouží pouze pro jedno použití.  

 Povrch držáku kamery i povrch, na který chcete kameru umístit, před přilepením oboustranné lepicí pásky očistěte. 

V opačném případě může být narušena síla lepidla a dojít tak k pádu kamery. 

 

 

2. Namontujte vyčnívající body (2x) držáku do odpovídajících otvorů kamery a pak ve směru hodinových ručiček kameru otočte. 

 

 

 

3. Podle potřeby nastavte úhel záběru kamery (vlevo a vpravo) a utáhněte šrouby na spodní straně držáku. 

 

 

 K utažení lze použít plochý šroubovák nebo minci. 

 

 

4. Podle potřeby nastavte úhel záběru kamery (nahoru a dolů)  

 Nepoužívejte nadměrnou sílu. V opačném případě může dojít k poškození kamery. 

 Používání kamery společně se základní jednotkou může způsobovat šum na videa.  

 Pro použití kamery se doporučuje sklon od 5 ° do 10° 

 

 

5. Ke kameře připojte napájecí kabel a kabely umístěte do k tomu určených otvorů v držáku kamery. 

 

 Až budete hotovi, odstraňte z objektivu ochrannou fólii. 
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SÍŤOVÉ PŘIPOJENÍ A NASTAVENÍ 

UPOZORNĚNÍ 

 Přístup k bezdrátové síti je ovlivněn komunikačním prostředím a může selhat a dojít tak k přerušení přenosu. 

 Podrobné informace o nastavení sítě a hesla, získáte u správce sítě nebo poskytovatele služeb. 

 V případě, že se jedná o specifické internetové služby vyžadující ověření uživatele, které Vy neznáte, obraťte se na poskytovatele služeb. 

 Nepřipojujte se do neautorizovaných - nechráněných síti. 

 Čím vzdálenější bezdrátový přístupový bod je, tím delší časový úsek může připojení k síti trvat. 

 Pokud se vám nepodaří připojit k vybrané bezdrátové síti, zkuste se připojit přes jiný bezdrátový přístupový bod.  

 Pro více informací o routeru nebo bezdrátovém připojení, získáte v dokumentaci routeru nebo se obraťte na výrobce. 

 Je-li kamera připojena k více bezdrátovým sítím, může dojít ke ztrátě některých video paketů, a to v závislosti na vytíženosti sítě. 

 V závislosti na politice síťového poskytovatele služeb (blokování UDP), může být přenos video nahrávek omezen pouze na 1 minutu. 

 Kromě dvou výše uvedených situací, se můžete setkat se zpomalením, nebo přerušením přenosu v závislosti na síťových podmínkách. 

 Tento produkt prošel zkoušku kompatibility s nejpoužívanějšími typy routerů na světovém trhu, přesto se může stát, že se setkáte s problémy v kompatibilitě s některými 

nekonvenčními routery nebo routery, které nevyrábí největší světové společnosti. 

PŘIPOJENÍ PŘES SÍŤOVÝ KABEL 

V případě, že nemáte přístup k přístupovému bodu bezdrátové sítě, je zapotřebí propojit kameru s domácím routerem pomocí LAN kabelu. 

1. Připojte síťový kabel ke kameře a k domácímu routeru, tak jak je vyobrazeno na obrázku níže. Další informace najdete v kapitole „ xxx“ na straně xx  
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PŘIPOJENÍ PŘES PŘÍSTUPOVÝ BOD BEZDRÁTOVÉHO INTERNETU BEZ WPS 

 

V případě, že chcete připojit kameru k routeru bez WPS, změňte síťové nastavení na možnost „Wire“ - drát a pak bezdrátovou síť vyzkoušejte. 

 

1. Síťový kabel (LAN) zapojte jak do LAN portu jednotky, tak do LAN portu routeru. 

 

2. Zaregistrujte se a vyberte kameru podle kapitoly 03 - Monitoring. 

 

3. Nastavte bezdrátové síťové prostředí dle kapitoly <Wireless Network> na straně XX. 

 

 

 Po dokončení nastavení bezdrátové sítě, LAN kabel odpojte. 

 V případě, že se Vám k internetu připojit nepodaří, pro zjištění dalších podrobností se obraťte se na Vašeho poskytovatele služeb. 

PŘIPOJENÍ K BEZDRÁTOVÉ SÍTI S WPS 
  

Co je WPS? 

WPS umožňuje spojení mezi kamerou a přístupovým bodem Wi-Fi jednoduše stisknutím tlačítka.  

 

1. LED indikátor v případě, že právě probíhá připojování, svítí červeně, po připojení se změní na bílou.  

2. Na kameře stiskněte tlačítko WPS. LED kontrolka WiFi začne rychle blikat. DO 2 minut stiskněte tlačítko WPS i na routeru.  

3. Jakmile se kamera k bezdrátovému přístupovému bodu připojí (může trvat až 30 sekund)LED kontrolka začne svítit bíle. 

4. Pokud LED kontrolka Wi-Fi připojení (bílá) nesvítí, opakujte celý krok 2 a zkontrolujte znovu. 

 

 Jestliže Váš router nepodporuje WPS, nebo router nemáte, pak používejte síťové připojení.  

 Jestliže se WPS tlačítko na routeru nezobrazuje nebo není vidět, vyhledejte si informace o routeru v návodu, nebo výrobce routeru požádejte o technickou pomoc. 

 Na některých routerech stačí přihlásit se do webového rozhraní a tam pak WPS funkci aktivovat. 

 Pokud se vám nepodaří k internetu připojit, obraťte se na provozovatele služeb. 
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MONITORING 

NASTAVENÍ  

NASTAVENÍ ÚČTU A REGISTRACE KAMERY 
Nejdříve zaregistrujte výrobek na stránkách, které Vám umožní sledování videí na laptopu nebo PC. 

Požadavky webového prohlížeče 

Windows Mac 

 Windows 7, XP 

 Internet Explorer 7 nebo 8 
(64- bit Internet Explorer 8 není podporován) 

 Firefox 

 Chrome  

 Safari 

 FIrefox 

 Chrome 

 

 Jestliže se Vám nepodaří připojení přes MAC Safari, postupujte podle návodu níže: 

1. Pusťte vyhledávač 

2. Klikněte na aplikaci, a poklepejte na ikonu Utilities 

3. Poklepejte na ikonu Java Preferences 

4. zobrazí-li se Java instalační obrazovka, klikněte na „Install – instalovat“ 

5. Po dokončení instalace, zkontrolujte možnosti "Enable Web Start a applet plug-in applications“  z okna předvoleb Java. 
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1. Jděte na adresu www.samsungsmartcam.com 

 

 Pokud nemáte ve vašem počítači nainstalovanou Javu, budete Javu muset nainstalovat, ke stažení Java Plug-in budete automaticky vyzváni. Tento proces může v 

závislosti na rychlosti připojení k Internetu trvat až 10 minut. Jestliže Váš router nepodporuje WPS, nebo router nemáte, pak použijte síťové připojení.  

 

 Tento produkt je navržen tak, aby se JAVA automaticky nainstalovala, Pokud ale k automatické instalaci nedojde, navštivte www.java.com a postupujte podle pokynů 

k instalaci produktu. 

  

http://www.samsungsmartcam.com/
http://www.java.com/
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PC BEZ NAINSTALOVANÉ JAVY 

1. Ověřte verzi Javy 

 Na přístupových stránkách webové služby SmartCam vyhledejte Java Runtime environment (dále jen "JRE"), tak můžete zkontrolovat, zda je v počítači nainstalována 

doporučená verze JRE 1.6.10 nebo novější. Pokud tomu tak není, nainstalujte nejnovější verzi JRE. 

 

2. Přechod na stránku pro ověření Javy 

 Pokud budete chtít  upgrade aktuální verze Java na verzi JRE 1.6.10 nebo starší, nebo na Vašem PC JRE nainstalována není, přejděte na stránky pro ověření Javy. 

 Pokud jste Javu doposud nenainstalovali, budete zprávou k instalaci JRE vyzváni. 

 

3. Začněte instalaci Javy 

 

 

 

 

 

 Po povolení instalace JRE se proces instalace spustí 

 

4. Ověření certifikátu 

 Pokud je JRE nainstalován, budete přesměrováni na webovou stránku SmartCam a budete vyzváni k povolení spuštění aplikace zveřejněné Samsung Techwin Co, 

Ltd. 

 

5. Spusťte službu SmartCam Web 
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PC S VERZÍ JRE 1.6 NEBO STARŠÍ 

1. Ověřte verzi Javy 

 Na přístupových stránkách webové služby SmartCam vyhledejte Java Runtime environment (dále jen "JRE"), tak můžete zkontrolovat, zda je v počítači nainstalována 

doporučená verze JRE 1.6.10 nebo novější. Pokud tomu tak není, nainstalujte nejnovější verzi JRE. 

 Ze stránky pro ověření Javy, klikněte na tlačítko pro ověření Java verze 

 

2. Ověření verze Javy 

 Vyhledejte na Vašem PC aktuální verze Java 

 

3. Ověřte aktuální verzi JRE na Vašem PC 

 Ověřte aktuální verzi JRE a popřípadě si stáhněte verzi nejnovější (verze 6 update 31 od 2012/04) 

 

4. Povolte instalaci JRE 

 

 Povolte instalaci nejnovější verzi JRE 

 

5. Přesuňte se na stránky pro ověření Javy 
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 Jestliže povolíte na Vašem PC aktualizaci současné verze na/ nebo instalaci  JRE 1.6.10 a novější, budete přesměrováni na stránky pro ověření Javy 

 Pokud Javu nemáte ještě nainstalovanou, bude k instalaci JRE okamžitě vyzváni zprávou  

6. Začněte s instalací Javy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Po povolení instalace JRE se proces instalace spustí 

 

7. Ověření certifikátu 

 přejděte na webovou stránku SmartCam (www.samsungsmartcam.com) a budete vyzváni k povolení spuštění aplikace zveřejněné Samsung Techwin Co, Ltd. 

 Ověření certifikátu 

 

6. Spusťte službu SmartCam Web 
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1. Pro registraci zvolte <Sign Up>. Po přečtení podmínek pro užívání, zatrhněte „Agree“ a klikněte na < Next> 

 

2. Vyplňte požadované  informace a klikněte na <Sign Up > 

 

 ID: Zadejte ID uživatele a proveďte kontrolu stisknutím na ikonu ID, tím ověříte, zda zvolené ID už někdo nevyužívá.  

Pro ID použijte 8 až 12 alfanumerických znaků. 

 Heslo: Z bezpečnostních důvodů, zadejte uživatelské heslo o 8 až 12 alfanumerických znacích. 

 Potvrzení hesla: Pro potvrzení zadejte heslo znovu. 

 Jméno: Zadejte uživatelské jméno. 

 E-mail: Zadejte správnou e-mailovou adresu, emailová adrese se používá pro zasílání odkazů v případě, že zapomenete uživatelské jméno nebo heslo. 

 Země: Prosím, vyberte svou zemi 
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3. Zadejte < Serial no. – sériové číslo> a klikněte na < check> 

 

 

4. Zadejte < Private key – osobní klíč> 

 

 Soukromý klíč je potřebný proto, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu ke kameře. 

 V případě, že osobní klíč ztratíte, přístup ke kameře není možné získat. 

V takovém případě, přejděte na kapitolu <Řešení problémů>  této příručky a proveďte potřebná nastavení znovu. 

 Pro osobní klíč můžete použít řetězec písmen, číslic a znaků (kromě „-„ a „,“) o délce 1 až 8 znaků 

 

5. Zadejte < jméno kamery > 
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 Jméno kamery: Každou kameru můžete pojmenovat podle Vašich preferencí, tak abyste mohli kameru v síti o více kamerách identifikovat. (například: obývací pokoj, 

kuchyně ...) 

 Pro pojmenování kamery můžete použít řetězec o jednom až patnácti písmenech, číslic a znaků (~` @ # $% ^ & * () _-| {} [];! ', /'.?). 

 

6. Až budete mít hotovo, klikněte na < Registration > 

 

 v případě, že chcete změnit osobní klíč, přejděte na záložku < Admin > - < Private key > a změnu proveďte  

 Osobní klíč může být změněn pouze v modu admin 

 Uchovávejte osobní klíč na bezpečném místě, protože se používá pro prohlížení online záznamu kamery nebo pro změnu nastavení displeje. 

 

7. Úspěšné zaregistrováni kamery si můžete ověřit na  < Camera list - seznamu kamer > 
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LIVE VIDEO 
 

1. Ze seznamu kamer  < Camera list >  zvolte kameru, jejíž záběr chcete sledovat tím. Kameru zvolíte tím, že u příslušné kamery kliknete na ikonu  

 

 Ikona značí, že kamera je momentálně neaktivní 

 

2. Vložte osobní klíč a zvolte požadovaný jazyk 

 
 

3. Až máte hotovo, klikněte na <OK> 
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4. Abyste zobrazili aktuální záznam zvolené kamery, klikněte na < video> - < Live >. 

   
 

 Na základě rychlosti Vašeho internetového připojení vyberte počet zobrazovaných snímků za sekundu. 

Profile name – název profilu Resolution - rozlišení Frame rate – počet obrázků Recommended bandwidth – 
doporučovaná rychlost 

Low speed network –pomalá síť VGA 5 fps 768 Kbps 

Mid speed network – středně rychlá siť VGA 10 fps 1Mbps 

High speed network – rychlá síť VGA 20 fps 1,5 Mbps 

 

 jestliže rychlost připojení přes poskytovatele služeb je nižší než doporučovaná, může se stát, že obraz je rozmazaný nebo se signál videa ztrácí.  
  vyfotí právě zaznamenávaný obraz 

  umožňuje slyšet, co se děje kolem kamery (pokud je to povoleno) 

 

  V závislosti na politice poskytovatele internetových služeb, nemusí být přenos zvukových stop poskytován. (buďto 3G UDP nebo režimu Relay) 

 

  Povolit nebo zakázat noční vidění. 

 

 Infračervené světlo běží po dobu 2 minut po zapnutí live přenosu z kamery. 

 když kliknete na ikonu infračerveného světla po dobu, kdy je infračervené světlo zapnuté, světlo zůstane zapnuté pouhé dvě minuty. 

 Barevný režim se zapne, až když okolní jas je dostatečný,  

 V režimu infračerveného světla, bude ikona infračerveného světla aktivní po 2 minutách.  

 Jestliže je objekt v blízkosti kamery, lze infračervené světlo aktivovat. 
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  V závislosti na Vašem internetovém poskytovateli, může dojít při přenosu videa z kamery do Vašeho PC nebo mobilu k prodlevě až 1 minutu  

 Záběry při nočním vidění vytváří jiný obraz a to v závislosti na vzdálenosti kamery a objektu (viz obrázek níže). 
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NASTAVENÍ UPOZORNĚNÍ (NOTIFIKACÍ) 
 

Kamera umožňuje posílání upozornění na události jako je pohyb nebo zvuk. 

Najdete na notifikační liště pod videem. 

 

Z lišty v dolním menu obrazovky, klepněte na jednu z možností: SNS, Messenger, nebo e-mail. Po té se zobrazí kontextové menu. 

 Zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste vytvořili, a nastavit v předchozím kroku. 

 Aktivace alarmu je možná pouze v případě, že je synchronizovaný čas 

 Tak abyste mohli čas synchronizovat, je zapotřebí, aby zařízení bylo připojeno k internetu. 
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NOTIFIKACE <YOUTUBE>  
 

Do svého soukromého YouTube účtu můžete nahrát až 30 sekundové video. 

1. Vyberte možnost Povolit (enable). 

2. Zadejte do svého YouTube účtu uživatelské jméno a heslo. 

3. Vyberte složku pro uložení - veřejnou nebo soukromou. Ve výchozím nastavení, je nastaveno uložení do soukromé složky. 

4. Klepněte na tlačítko Použít (apply). 

 

 Nahrané video si můžete zkontrolovat na domovské stránce YouTube v sekci „Správa videí (Video manager) – nahranná (uploaded)“ 

 V závislosti na politice YouTube se může stát, že Vám video nepůjde nahrát. 

 Videa jsou v případě nastavení „public – veřejné“ zpřístupněna veřejnosti. 

 Doporučujeme pro každou kameru vytvořit jeden YouTube účet. 

 I přes nastavení YouTube oznámení, video nebude přenášeno, dokud nenastavíte upozornění na událost na hodnotu Enabled (viz kapitola  „Nastavení“). 

 Při detekci pohybu nebo zvuku, může kamera zaslat další oznámení o detekci až po ukončení nahrávání na YouTube. (Jinými slovy, žádná další událost 

nemůže být rozpoznána, dokud není YouTube  video ukončené.) 
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NOTIFIKACE <PICASSA>  
Fotky událostí může kamera po nastavení povolení zasílat i na Váš Picassa účet. 

1. Do svého Picassa účtu zadejte uživatelské jméno a heslo. 

2. Vyberte složku pro uložení - veřejnou nebo soukromou. Ve výchozím nastavení, je nastaveno uložení do soukromé složky. 

3. Klepněte na tlačítko Použít. 

 
 

 při nastavení videí jako soukromá, nelze video najít na portálových stránkách  

 maximální počet nahraných obrázků závisí na politice Picassa.  

 Na YouTube a Picasa je zapotřebí povolit příjem oznámení. 
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NOTIFIKACE <MY FRIENDS>  

Kamera může zasílat upozornění na události na uvedené ID uživatele, je však zapotřebí tuto možnost povolit. Notifikace lze zobrazit v SmartCam App nebo Google Talk. 

 Pokud je nastavena hodnota <Enabled - povoleno>, Vaši přátelé budou informováni v reálném čase o videích a snímcích zaznamenaných  na YouTube / Picassa . 

 Upozornění na Video / fotografie bude fungovat pouze tehdy, pokud jste nastavili na YouTube / Picasa povoleno. V opačném případě oznámení nepřijde. 

 Pro zobrazení videí je zapotřebí mít účet (ID) na YouTube a zřízený přístup k soukromému obsahu. 

 I když máte přístup na stránky YouTube, videa se automaticky nepřehrávají.  Vždy je zapotřebí kliknout na „Přehrát video“. Pokud se vám přesto nepodaří video 

přehrát, přihlaste se na stránky Youtube a nainstalujte Flash Player a zkuste to znovu. 

 Seznam přátel bude mít uživatel ID registrované na webové stránce (www. samsungsmartcam.com). Pokud dojde k poplachu, oznámení přijde prostřednictví webu na 

příslušné chytré telefony. 

 Pro aktivaci oznámení Google Talk, postupujte podle pokynů uvedených v kapitole „Google Talk“ níže. 

 

NOTIFIKACE <GOOGLE TALK> 
1. Umožňuje přátelům uvedeným na seznamu přátel ID zaregistrované kamery a Google Talk přátelé dostávat oznámení o událostech v reálném čase. 

2. Příjem oznámení událostí v reálném čase je možný prostřednictvím Google Talk messenger a služby Smartphone Push. 

3. Chcete-li dostávat okamžité oznámení události, přidejte kameru jako přítele ke službě Google Talk messenger. ID uživatele zadejte následovně: (sériové číslo 

fotoaparátu @xmpp.samsungsmartcam.com) (tj., XXXXXXXX@xmpp.samsungsmartcam.com) 

4. Jakmile je kamera pozvána, obdržíte rychlou zprávu pro zadání soukromého klíče pro autentizaci - zadejte privátní klíč kamery. 

5. Po dokončení se Vám ID kamery zobrazí v seznamu přátel. 

6. Klepněte na tlačítko „Apply“ (použít). 

  

mailto:XXXXXXXX@xmpp.samsungsmartcam.com
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NOTIFIKACE <TWITTER>  
Kamera posílá oznámení jako zprávy na účet Twitter, podmínkou je, aby to bylo povoleno. 

1. Klikněte na "Request URL". 

2. Klikněte na „Get Token“. 

3. Webová stránka Twitter  požaduje povolení pop-up. 

4. Zadejte svůj uživatelské jméno a heslo Twitter a klikněte na tlačítko "Authorize app", tím obdržíte svůj přístupový token. 

5. Po vygenerování PIN čísla, číslo zkopírujte a vraťte se zpět na stránky kamery, kam do sekce „Access token“ zkopírované číslo vložte.  

6. Klepněte na tlačítko „apply“ použít. 

 
 

 Oznámení bude zasláno na zadaný uživatelský Twitter účet. 
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<E-MAILOVÉ> NOTIFIKACE 

 

1. V tabulce níže najdete informace z nejpopulárnějších emailových serverů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pokud v tabulce není Váš poskytovatel uvedený, informace o emailovém serveru Vám poskytne Váš emailový poskytovatel  

3. Po zadání informací uvedených výše, klikněte na ikonu „add“ (přidat) 

  

 Gmail Yahoo Yahoo Plus 

Server address smtp.gmail.com smpt.mail.yahoo.com Plus.smpt.mail.yahoo.com 

Port 465 25 465 

SSL use - použít do not use - nepoužívat use - použít 

User authentification on - zapnout on - zapnout on - zapnout 

ID celá emailová adresa pouze ID bez „@yahoo.com“ pouze ID bez „@yahoo.com“ 

Password heslo k emailovému účtu heslo k emailovému účtu heslo k emailovému účtu 

Sender celá emailová adresa celá emailová adresa celá emailová adresa 
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NASTAVENÍ VIDEA 

NASTAVENÍ  

 

číslo popis 

1 Event alarm - Upozornění na událost  umožňuje nastavit spouštění alarmu 

 čím vyšší citlivost je nastavena, tím jemnější pohyb / zvuk je detekován 

2 Flickerless - Blikání  umožňuje zabránit možnému zkreslení obrazu v důsledku nesouladu frekvencí 

3 Day / night – den / noc  umožňuje nastavit infračervené světlo 

 při nastavení do pozice „Auto“, zůstává infračervené světlo při snímání prostředí s nízkým kontrastem aktivní po dobu 
2 minut po vypnutí snímání 

 pro znovu aktivaci infračerveného světla povolte Video – live a nebo stiskněte tlačítko IR – Flash v dolní části 
obrazovky. Infračervené světlo tak zůstává v provozu 2 minuty 

 při nastavení kamery na hodnotu „color“  (barevný režim) , není  možné nastavit na kameře režim „day / night“  (režim 
den/ noc). 

4 Audio - zvuk  umožňuje nastavit hlasitost mikrofonu a reproduktoru kamery podle potřeby 

 všimněte si, že dvoucestný přenos zvuku je možný pouze s příslušnou aplikací smartphonu 

5 Camera - kamera  umožňuje nakonfigurovat kameru 

 obraz videa je možné podle potřeby převrátit 

 otáčení obrazovky je zakázáno 

 převrátí obraz horizontálně 

 převrátí obraz vertikálně 

otočí obraz o 180° 

 jas: umožňuje nastavit jas obrazu 

6 Activation Time – čas aktivace  umožňuje nastavit čas, kdy má být pohyb / zvuk detekován 

 vždy: detekce pohybu / zvuku funguje za všech okolností 

 plánované: dobu aktivace je možné zvolit 
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 V případě spuštění více než jednoho videa ve webovém prohlížeči je možné, že se budou některé části překrývat. Doporučujeme používat současně pouze 
jeden prohlížeč 

 Pokud kamera zachytí blízký objekt, schopnost videoanalýzy může být zkreslena. V následujících případech je možné, že dojde k nesprávnému fungování 
alarmu způsobeným špatnou analýzou událostí – pohybu. 

o Barva objektu nebo jasu je podobná pozadí. 
o Pevný objekt se pohybuje ve stejné poloze. 
o Objekt skrývá jiné objekty za sebou. 
o Dva nebo více objektů se překrývají nebo jeden objekt se dělí na více částí. 
o Příliš rychlý objekt  
o Odraz / rozostření / stín kvůli silnému světlu, jako je přímé sluneční světlo, osvětlení, nebo světlomety. 
o Sníh, déšť, vítr nebo svítání / soumrak. 
o Pohybující se objekt se blíží ke kameře. 
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NASTAVENÍ SÍTĚ 

Síťové připojení Bezdrátové připojení 

 
 

číslo popis číslo popis 

1 Dynamic IP address – 
dynamická IP adresa 

Pokud zvolíte "Dynamic IP Address", bude IP 
adresa  získána automaticky. 

1 Wireless on / wireless off – 
zapnutí / vypnutí 
bezdrátového připojení 

Tímto lze aktivovat deaktivovat 
síťové připojení 

2 Static IP address – 
statická IP adresa 

při volbě „static IP address“ je zapotřebí informace 
o IP adrese zadat ručně.  

2 AP list – seznam přístupových 
bodů  

Umožňuje zobrazit seznam 
dostupných přístupových adres. 

Zvolte jeden z nabízených 
přístupových bodů. 
 

 Pokud je některé z manuálních nastavení nesprávné, nastavení sítě 
nelze použít. 

 Jestliže využíváte současně síťové a bezdrátové připojení k síti, 
kabelové připojení k síti má prioritu. 

 Stisknutím tlačítka WPS nastavíte připojení k síti jako bezdrátové bez 
ohledu na aktuální nastavení sítě. Po restartování systému se 
nastavení přepne na síťové.  

 Pokud přejdete z aktuálního bezdrátového připojení k připojení 
síťovému, síť se přepne na drátové připojení odpovídajícím 
způsobem. 

 Pro více informací o routeru nebo bezdrátové připojení, najdete v  
dokumentaci routeru nebo získáte od poskytovatele. 

3 Heslo AP (Access Point) Pokud vyberete zabezpečený 
přístupový bod (Access Point), je 
zapotřebí, než budete moci 
přistupovat k síti, zadat heslo. 

 Pro získání hesla se obraťte na správce sítě. 

 Pokud vyberete nezabezpečenou AP adresu (Access Point), stačí přístup k síti 
bez poskytování specifického hesla. 

 Pokud jste zadali nesprávné heslo, přístup k síti není možný 

 Po dokončení nastavení bezdrátové sítě, odpojte kabel LAN. Jestliže 
kabel LAN neodpojíte, bezdrátová síť nebude k dispozici. 
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NASTAVENÍ ČASU 

 

číslo popis 

1 Time zone – časové pásmo  Zvolte Váš region 

2 summer time – letní čas  Ověřte, zda ve Vašem regionu nebo zemi je aplikován letní čas 

 Pro získání hesla se obraťte na správce sítě. 

 Čas se bude automaticky synchronizovat s NTP (Network Time Protocol) serverem 

 Z tohoto důvodu je nutné připojení k internetu. 

 Pro přesné nastavení času je zapotřebí nastavit časové pásmo  

 Zobrazený čas bez připojení k internetu nemusí být přesný. 

 

ADMINISTRÁTOR 

 

číslo popis 

1 Change the private key- změna 
osobního klíče 

 Umožňuje měnit osobní kklíč 

 Vložte původní klíč a nové klíč 

 Po změně osobního klíče, budete odhlášeni a vráceni na úvodní stránku pro přihlášení. 

 Osobní klíč může být změněno pouze v modulu administrátora 

 Soukromý klíč uchovávejte na bezpečném místě, protože se používá pro prohlížení živého obrazu z kamery nebo pro změnu nastavení displeje. 
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<UPDATE FIRMWARE – AKTUALIZACE SOFTWARU>  

 

 

 

 

 

<MY ACCOUNT – MŮJ ÚČET>  

                   

 Pokud chcete změnit údaje, přejděte na stránku „Můj účet " a vyberte položky (heslo a / nebo e-mailovou adresu) a proveďte změny podle potřeby. 

  

číslo popis 

1 Update firmware - aktualizace  Prosím aktualizujte svou aktuální verzi 
softwaru, pokud je nižší 
než finální verze. 

 Pokud konečná verze je stejná, nebude 
tlačítko "Update Firmware" aktivní.  

 Umožňuje měnit osobní klíč 

 Vložte původní klíč a klíč nový. 

 pro aktualizace softwaru, pokud je to možné, použijte síťové připojení 

 vypnuté napájení během aktualizace může způsobit fatální poškození produktu 

 Doba aktualizace softwaru závisí na velikosti souboru a rychlosti připojení. 
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PŘÍLOHA 
SPECIFIKACE 
Jednotka SNH – 1010N  

Senzor 

Snímací zařízení VGA 1/6 inch CMOS 

Čočka 

Ohnisková vzdálenost (Poměr přiblížení) 2.17mm 

Úhel zorného pole (D / V / H) 64.5°/ 41.0°/ 50.0° 

Zaměření pevné 

Typ objektivu 3 plastické čočky 

sklon / náklon / otáčení 

rozsah sklonu -35°~35° (Manuální) 

naklápění v rozsahu 0°~150° (Manuální) 

Funkcionality 

Jazyk na displeji a webových stránkách  angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, korejština 

režim den / noc podporován (infračervené LED světlo 940 nm, 8EA, vzdálenost 3m) 

OS Linux 

Detekce zvuku podporována 

Detekce pohybu podporována 

Požadavky na napájení DC 6V ± 10% 

Vyvážení bílé automatické  

Připojení 

Ethernet RJ-45 (10/100BASE-T) 

WPS (Wi-Fi protected setup) podporováno- tlačítko WPS 

bezdrátové připojení   Wi-Fi 802.11 b/g/n 

Komprese zobrazovaného videa H.264, MJPEG 

Rozlišení 640x480, 320x240 

Maximální frekvence snímků 20fps (640x480) 

Nastavení kvality videa H.264: Compression Level, MJPEG : Quality Level Control 

Formát komprese zvuku G.711 

Zvuk dvoucestný přenos zvuku (vestavěný mikrofon a reproduktor) 

Protokol TCP/IP, DHCP, SMTP, DNS, RTSP, RTCP, RTP, HTTP, TCP, UDP, STUN, XMPP, SIP, uPNP, ICE, SNTP, IPv4/v6, ICMP 

Maximální počet uživatelských přístupů 5 

Webový prohlížeč Podporované webové prohlížeče:  Windows: Internet Explore 7,8 / Firefox / Chrome; Mac: Safari / Firefox / Chrome 

Podporované mobilní aplikace iPhone 3GS, Galaxy 4S, S2 – (doporučován SmartPhone) 

Provozní podmínky 

Provozní teplota  / vlhkost 0 ° C ~ +40 ° C (+32 ° F ~ 104 ° F) / 20% ~ 80% RH 

Elektronika 

Vstupní napětí / proud 5V DC / 2.2A 

Spotřeba energie Max. 6W 

CPU a paměť TI DM365 (216Mhz), SDRAM: 256MB, NAND: 128 MB 

Mechanika 

Barva bílá  a šedá 

Rozměr průměr 80 mm, výška: 29,46 mm 

Váha 80g 
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Vzhled produktu 
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
V případě, že narazíte na potíže, pokuste se najít řešení v níže uvedené tabulce: 

Problém Řešení 

Zapomenuté uživatelské nebo ID heslo 

 Přesuňte s na stránku LOG-IN – Find ID/PW a zadejte registrovanou e-mailovou adresu, na kterou 
Vám bude následně zasláno nové heslo 

 V závislosti na politice emailového serveru se může stát, že e-mail bude označen jako spam 

 Po přihlášení doporučujeme heslo pravidelně měnit 

Bezdrátové připojení ke kameře mi nefunguje 

 Pokud se setkáte s častými výpadky při bezdrátovém připojení k internetu, může to být způsobeno 
nesprávným umístěním routeru. Přesuňte kameru a router blíže k sobě.  

 Pokud je bezdrátová síť nestabilní, můžete navázat stálé spojení prostřednictvím síťového 
připojení. 

Po přihlášení, se nedaří registrace kamery 
 
-  

 Zkontrolujte, zda zadané sériové číslo se shoduje s číslem na štítku na spodní části kamery. 
Zadejte, prosím, znovu platný soukromý klíč a zkuste to znovu. 

 Pokud problém přetrvává, resetujte fotoaparát na tovární nastavení a začněte znovu. 
(Chcete-li resetovat fotoaparát na tovární nastavení, stiskněte a podržte tlačítko na boční straně 
kamery, Kamera se po dokončení resetu restartuje) 
 

Kamera je zaregistrována, ale není připravena 
pro síťové připojení. 
 

 Zkontrolujte, zda se přední LED na kameře se rozsvítí.  

 Pokud kontrolka pro bezdrátové připojení LAN zhasne, postupujte podle příslušných pokynů pro 
připojení k bezdrátové síti LAN - připojení pomocí WPS. 

 Pokud problém přetrvává, přesuňte kameru do blízkosti bezdrátového přístupového bodu a zkuste 
to znovu. 

 Pokud používáte kabelovou síť LAN, kontrolka pro bezdrátové připojení sítě by měla zůstat 
zhasnutá.  

 Při síťovém připojení bude kamera připojena k serveru automaticky pomocí přístupového bodu. 

Video se nenahrává na Youtube 
 

 Přesuňte se na Nastavení - Video – Motion (pohyb) / Audio (zvuk) a podle potřeby nastavte úroveň 
citlivosti. 

 Na stránce pro nastavení notifikace (Notification settings) na spodní části obrazovky nakonfigurujte 
YouTube upozornění - notifikace. (Viz kapitola notifikace <YouTube> této příručky) 

 Youtube má různou politiku v závislosti na zemi. 

 Politika pro Vaši zemi může zakazovat nahrávání na Youtube. 
Politiku YouTube pro vaši Zemi, prosím, nejdříve zkontrolujte. 

 V souladu se zásadami politiky Youtube, může být omezena velikost nahrávaného souboru.  

 Volné místo ve Vašem účtu Youtube zkontrolujte, a je-li nedostačující, smažte nahrané videoklipy 
nebo zvyšte horní hranici. 
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Obrázky pořízené kamerou se neodesílají na Picassa. 
 
 

 Přesuňte se na Nastavení - Video - Motion / Audio (pohyb / zvuk) a podle potřeby nastavte úroveň 
citlivosti. 

 Na stránce pro nastavení notifikace (Notification settings) na spodní části obrazovky nakonfigurujte 
Picassa upozornění - notifikace. (Viz kapitola notifikace <Picassa>  této příručky) 

 Picassa má různou politiku v závislosti na zemi. 

 Politika pro Vaši zemi může zakazovat nahrávání na Picassa. 
Politiku Picassa pro Vaši Zemi, prosím, nejdříve zkontrolujte. 

 V souladu se zásadami politiky Picassa, může být omezena velikost nahrávaného souboru.  

 Volné místo ve Vašem účtu Picassa zkontrolujte, a je-li nedostačující, smažte nahrané fotografie 
nebo zvyšte horní hranici. 

Notifikace z kamery nejsou přenášeny na Twitter 
 

 Přesuňte se na Nastavení - Video - Motion / Audio (pohyb / zvuk) a podle potřeby nastavte úroveň 
citlivosti. 

 Na stránce pro nastavení notifikace (Notification settings) na spodní části obrazovky nakonfigurujte 
Twitter upozornění - notifikace. (Viz kapitola notifikace <Twitter> této příručky) 

Přijde mi zpráva, ale nezobrazí se mi žádné video 
 
 

 Společnost podporuje zásady ochrany osobních údajů a režim pro ochrany Vašeho soukromí.  
Režim ochrana osobních údajů lze nastavit pomocí tlačítka na boční straně kamery.  (Viz kapitola 
„Boční strana„ tohoto manuálu)  

 Při nastavení režimu „soukromí“ se obraz snímaný kamerou nepřenáší ani nezobrazuje.  

 Chcete-li soukromý režim uvolnit, stiskněte znovu stejné tlačítko. 

Videozáznamy z kamery se dočasně ztratí.  
 
 
 

 Kvalitu zobrazovaného videa ovlivňuje osvětlení v místě instalace kamery. Jestliže je kamera 
instalována v prostředí s malým osvětlením, video z kamery může vypadat, že se ztratilo. 

 Video z kamery se může přenášet se zpožděním podle zpoždění v síti.  Zkontrolujte, zda je 
kamera instalována v místě s dobrou dostupností k přístupovému bodu bezdrátové sítě. 

Video je bez zvuku  
 

 nastavte hlasitost mikrofonu nebo zvuku  

 Klikněte na ikonu nastavení hlasitosti na stránce přehrávání videa, nebo zkontrolujte, zda máte 
v telefonu zapnutý hlas  

 V závislosti na politice poskytovatele internetových služeb,  
nemusí být zvukový výstup podporovány. (V obou 3G UDP nebo Relay mode)  

Zapomenutý soukromý klíč.  
 
 

 Je zapotřebí vytvořit nový soukromý klíč.  

 Stiskněte a podržte tlačítko Privacy v zadní části kamery po dobu nejméně 5 sekund, čímž 
obnovíte tovární nastavení.  

 Po obnovení továrního nastavení, nastavte soukromý klíč znovu.  
 

Chci změnit moje heslo a / nebo e-mailovou adresu.  
 

 Po přihlášení, přejděte na stránky "My account - Můj účet", zvolte  položku (heslo a / nebo e-
mailovou adresu) a dle potřeby proveďte změny. 
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Samsung Techwin se stará o životní prostředí ve všech fázích výroby produktů, a přijímá opatření s cílem 
poskytnout zákazníkům co nejvíce ekologicky šetrných výrobků. Značkou Eco reprezentuje Samsung 
Techwin odhodlanost k výrobě výrobkům šetrným k životnímu prostředí. Znamená to, že výrobek splňuje 
požadavky evropské směrnice RoHS. 

 

Správná likvidace baterií obsažených v tomto výrobku 
(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastním systémem recyklace baterií) 
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto produktu by neměly být likvidovány 
společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují 

na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí 
ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit lidské zdraví nebo životní 
prostředí. Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu recyklace, prosím, baterie třiďte od jiných druhy odpadu a 
nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií. 
 

 

Správná likvidace tohoto produktu 
(Likvidace elektrických a elektronických zařízení) 
(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémem recyklace) 
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické 
příslušenství (například nabíječka, náhlavní sada, USB kabel apod.) by po skončení své životnosti neměly 
být likvidovány s jiným domovním odpadem. Chcete-li zabránit možnému poškození životního prostředí 

nebo lidského zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací, přístroje nelikvidujte společně s ostatním odpadem a 
nechte je recyklovat v příslušných zařízeních, čímž přispějete též k recyklaci materiálních zdrojů. Pro získání dalších 
podrobných informací o bezpečné recyklaci výrobku doporučujeme, aby uživatelé výrobku kontaktovali buď prodejce, 
u něhož produkt zakoupili, nebo jejich místní úřad. Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat své dodavatele a 
zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být smíchán s 
odpadem určeným k likvidaci. 

 

  



41 
 

SÍŤ PRODEJCŮ 
 
SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 
Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400 
TEL : +82-70-7147-8740~60 FAX : +82-31-8018-3745 
 
SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc. 
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660 
Toll Free : 1-877-349-3149 
www.samsungsv.com 
 
SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD. 
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park Chertsey, 
Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS 
TEL : +44-1932-45-5300 FAX : +44-1932-45-5325 

 

 


