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Priročnik lahko vsebuje netočne informacije ali tipkarske napake. Če priročnik ne opisuje 

težave, s katero se srečujete, oziroma če vam ni v pomoč pri reševanju tehničnih težav, se 

obrnite na naš oddelek za tehnično podporo. O posodobljeni vsebini, izboljšanih funkcijah in 

izboljšavah vas bomo redno obveščali.  

 

1. Namestitveno okolje 

 

 Naprave ne shranjujte na visokih temperaturah ali v vlažnih prostorih in na neposredni 

sončni svetlobi.  

 Naprava ni vodoodporna, zato jo, preden pride v stik z vodo, izklopite. 

 Naprave ne uporabljate v vlažnem in mokrem okolju. Priporočen delež vlage je pod 95 % rh. 

 Napravo uporabljajte znotraj temperaturnega razpona od -10 °C do +50 °C. 

 Napravo namestite na ravno podlago, tako kot je prikazano.  

 

2. Prevoz in pošiljanje 

 

 Embalaža je namenska in testirana. Priporočamo vam, da napravo prevažate ali prenašate v 

originalni embalaži. 

 Da bi preprečili nastanek vlage in povečali življenjsko dobo naprave, je ne prenašajte iz 

okolja z visoko temperaturo v okolje z nizko temperaturo ali obratno.  

 Naprave, ko je ta prižgana, ne premikajte, saj lahko poškodujete notranje komponente.  

  Opozorilo: 

1. Preden priklopite napravo v vtičnico, preverite napetost.   

2. Zaradi udarcev in padcev z višine se lahko naprava poškoduje.  

3. Optičnega senzorja za sliko se ne dotikajte neposredno. Če je treba optično komponento 

očistiti, v ta namen uporabite alkohol in čisto krpo.  

4. Preprečite, da bi bila naprava izpostavljena neposredni sončni svetlobi, saj lahko ta 

poškoduje senzor za sliko. 

5. Naprave ne uporabljate v okolju z lasersko opremo, saj lahko laserski žarek poškoduje 

senzor za sliko in lečo.  Če želite napravo uporabljati v takšnem okolju, del za zajem slike ne 

sme biti neposredno izpostavljen laserskemu žarku.   

6. Če pride do okvare, kontaktirajte svojega prodajalca ali center za pomoč uporabnikom.  Ne 

prevzemamo odgovornosti za težave, ki so posledica popravila ali spreminjanja naprave s 

strani nepooblaščenega servisa. 

Opozorilo 

Izjava: 
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1. Priročnik za uporabo aplikacije 

1.1. Prenos aplikacije 

1) Če uporabljate Android, v trgovini Google Play poiščite aplikacijo »COT Pro«, jo prenesite in 

namestite datoteko .apk. (Aplikacijo lahko prenesete tudi s spletne strani www.cotapp.com.) 

 

2) Če uporabljate IOS, v trgovini App Store poiščite aplikacijo »COT Pro«, je prenesite in 

namestite.  

 

Opomba: Uporaba aplikacije je pogojena s potrditvijo nekaj osnovnih dovoljenj. Med uporabo 

aplikacije je treba vklopiti nekatere osnovne funkcije, kot je na primer mikrofon. Priročnik 

prikazuje zgolj navodila za uporabo aplikacije v okolju Android. Navodila za okolje IOS so lahko 

podobna. 

 

1.2. Registracija računa in prijava 

Če boste aplikacijo uporabljali prvič, se morate pred tem registrirati. To lahko storite s številko 

prenosnega telefona ali z elektronskim naslovom. Če že imate račun, se vanj vpišite s številko 

prenosnega telefona, z elektronskim naslovom ali identifikacijsko številko računa ter z geslom.   

   

 

1) Registracija s prenosnim telefonom: Kliknite na »Register«, izberite možnost »Register by 

phone«, kliknite »Next«, izberite državo svoje številke prenosnega telefona, vnesite svojo 

telefonsko številko, kliknite »Next«, izberite svoje geslo in se z njim vpišite. Registracija s 

telefonsko številko je uspela. 

 

2) Registracija z elektronskim naslovom:  Kliknite na »Register«, izberite možnost  »Register by 

email«, vnesite svoj elektronski naslov, izberite svoje geslo in se z njim vpišite. Registracija z 

elektronskim naslovom je uspela.  

 

http://www.cotapp.com/
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3) Pozabljeno geslo: Pozabljeno geslo lahko ponovno dobite preko elektronske pošte ali 

prenosnega telefona. Sledite korakom za ponastavitev gesla. Shranite ga in ga ne razkrivajte 

drugim osebah.  

 

1.3. Predstavitev vmesnika za aplikacijo 

Ko se boste prvič vpisali s svojim računom, se bo odprl vmesnik za aplikacijo. Da bi 

dostopali do glavnih opcij krmiljenja po aplikaciji, podrsnite zaslon v desno.   

    

1.4. Uporaba aplikacije 

1.4.1. Dodajanje naprav 

Če aplikacijo uporabljate prvič, zaslon podrsnite navzdol, da bi osvežili seznam naprav.  Na 

zaslonu se bodo pokazale naprave, ki jih lahko dodate aplikaciji. Če teh ni, jih lahko dodate preko 

funkcije Smart WiFi ali z izbiro ročnega načina dodajana (»Manual«). Za izbiro tega kliknite 

simbol »+« v zgornjem desnem delu zaslona. 

   

1) Dodajanje s  Smart WiFi:  

1. korak: Priključite napajalni adapter v vtičnico. Pritisnite in od 3 do 5 sekund držite gumb 

za ponovno nastavitev (reset), ki se nahaja na napravi. Gumb držite dokler naprava ne odda 

zvoka »Whoosh« (uspešno ste ponastavili napravo). 

2. korak: Prenosni telefon ali tablični računalnik povežite z istim ruterjem, kot ste ga 

uporabili za vključitev naprave v povezavo WiFi.  

3. korak: Kliknite na simbol »+« v zgornjem desnem kotu in vklopite funkcijo »Smart WiFi«. 

Prepričajte se, da naprava oddaja kratke piske (Di-Di), kliknite »Next«, izberite ime ruterja, 

vnesite geslo za WiFi povezavo in ponovno kliknite »Next«. 
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4. korak: Ko iz naprave zaslišite zvok, ki spominja na pok, vnesite identifikacijsko številko 

naprave in geslo (privzeto geslo je »123«). Identifikacijska številka se nahaja na napravi. 

OPOMBA: Če se po tem, ko zaslišite ta zvok, nič ne zgodi, se vrnite na stran naprave in 

podrsnite zaslon navzdol, da bi ga osvežili. Do tega lahko pride zaradi težav s povezavo 

WiFi. Če ste napravo pravilno namestili, se bo na zaslonu prikazalo pojavno okno z 

naslovom »Found new equipment«. Vnesite identifikacijsko številko naprave in privzeto 

geslo. Napravo ste uspešno dodali. 

Opomba: Če ste se odločili, da boste napravo povezali v internetno omrežje s pomočjo 

funkcije Smart Wifi, za povezovanje ne smete uporabiti še kabla Ethernet.  

   

 

   

2) Ročno povezovanje: V napravo vklopite kabel Ethernet. Drugi konec kabla priključite v 

ruter. Vnesite identifikacijsko številko naprave ter privzeto geslo »123« (priporočamo 

vam, da ga kasneje spremenite) ter kliknite »Save«. Napravo ste uspešno ročno dodali. 

    



Navodila za uporabo KOBCAM 

7 

 

 

  

1.4.2. Predstavitev vmesnika za napravo 

 

 

 

 

 

① Prikaz statusa naprave: Modra ikona pomeni, da je naprava povezana z omrežjem, siva, da ni 

povezana. 

② Posnetek zaslona: Napravo s klikom povežite z omrežjem in odprite vmesnik za upravljanje videa. 

③ Ime kamere: Izberite ime za svojo kamero. 

④ Gumb za urejanje: Kliknite, da bi spremenili ime in geslo naprave. Aplikacija ima 

administratorsko geslo in geslo za goste. Pazite, da administratorskega gesla, če to ni potrebno, 

ne razkrivate nepooblaščenim osebam. Ne klikajte na gumb za izbris, razen če je treba napravo 

odstraniti iz aplikacije. 

⑤ Gumbi za nastavitev naprave: Kliknite za prikaz možnosti vmesnika naprave. 

⑥ Gumb za vklop/izklop alarma: Alarm je izklopljen , kliknite na ikono, da bi ga 

vklopili . 

⑦ Način gostovanja: Ta način ne dovoljuje spreminjanja nastavitev naprave.  

⑧  Naprava je blokirana ali geslo je napačno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

② 

③                                                     ④      ⑤     ⑥ 
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1.4.3. Predstavitev vmesnika za video nadzor (vertikalno usmerjen zaslon) 

1) Vmesnik za nadzor vertikalno usmerjenega zaslona  

 

 

 

① Število gledalcev: Prikazuje število gledalcev, ki so trenutno povezani z napravo.  

Napravo lahko hkrati uporablja največ 5 uporabnikov, razen v primeru omrežne naprave za 

prenosni telefon 

② Upravljanje z zaslonom: Podrsnite zaslon, da bi zasukali in nagnili napravo. 

③ Gumb za celozaslonski prikaz: Kliknite za celozaslonski prikaz. 

④ Seznam fotografij zaslona: Tu bodo prikazane posnete fotografije.  

⑤ Gumb za interfon: Da bi poslali glasovno sporočilo, ki ga bo predvajala naprava, vklopite 

to funkcijo. Če bi želeli funkcijo izklopiti, gumb ponovno pritisnite. 

⑥ Fotografija zaslona: Kliknite, da bi naredili fotografijo trenutnega dogajanja na zaslonu. 

Fotografija bo shranjena na seznamu fotografij zaslona. 

⑦ Gumb za utišanje: Kliknite, da bi napravo utišali za vse prenosne telefone ali tablične 

računalnike. Za izklop ali vklop zvoka naprave kliknite na ikono. 

⑧ Gumb za spreminjanje ločljivosti (HD / SD / LD): Ločljivost HD 720 P (1280 x 720), 

ločljivost SD (640 x 360), ločljivost LD (320 x 180). 

⑨ Čas: Prikazuje trenutni čas in datum naprave. 

 

 

 

 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ ⑦ 

⑧ 

⑨ 
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2) Na spodnji strani vmesnika za vertikalno usmerjen zaslon podrsnite v levo, da bi 

odprli vmesnik s seznamom naprav z brezžičnim alarmom 

 

   

①                        ②                        ③ 

 

   

④                      ⑤                      ⑥ 
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⑦ 

 Oprema za brezžični alarm —  Upravljanje uskladitvene kode: 

① Z vmesnika za vertikalno usmerjen zaslon podrsnite v levo, da bi odprli seznam komponent za brezžični alarm. 

② Kliknite na možnost »Sensor Matching«, da bi dobili uskladitveno kodo, in nato kliknite 

»OK«. 

③  Naprava zažene RF-parjenje (magnetni senzor, PIR, požarni senzor)  

④⑤⑥  RF-parjenje z napravo je bilo uspešno:  vnesite ime senzorja (lahko uporabite 

tudi privzeto ime) in ga parite s predhodno določenim nivojem (ali ne omejujočim predhodno 

določenim nivojem). Kliknite »OK«, da bi shranili kodo. 

⑦ Povezovanje kode senzorja z napravo je bilo uspešno. 

 

   

①                          ②  
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③                           ④ 

Brezžično oddaljeno upravljanje z uskladitveno kodo 

① Izberite možnost »Remote matching«, da bi dobili uskladitveno kodo in nato kliknite »OK«. 

② Naprava zažene RF-parjenje. Pritisnite gumb na senzorju, da bi sprožili signal. 

③ Po uspešnem parjenju  RF-kode z napravo, vnesite ime senzorja (uporabite lahko tudi 

privzeto ime) in kliknite »OK«, da bi shranili kodo. 

④ Povezovanje kode senzorja z napravo je bilo uspešno. 

 

1.4.4. Vmesnik za video nadzor (horizontalno usmerjen zaslon) 

 

 

 

 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

⑧ 

⑨ 
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① Gumb za spreminjanje ločljivosti (HD / SD / LD): Tri možnosti: ločljivost 720 P (1280 x 

720), ločljivost SD (640 x 360), ločljivost LD (320 x 180). 

② Gumb za utišanje: Kliknite, da bi napravo utišali preko prenosnega telefona ali 

tabličnega računalnika. Za izklop ali vklop zvoka naprave kliknite na ikono. 

③ Fotografija zaslona: Naredi fotografijo zaslona. 

④ Gumb za interfon: Da bi poslali glasovno sporočilo, ki ga bo predvajala naprava, 

vklopite to funkcijo. Če bi želeli funkcijo izklopiti, gumb ponovno pritisnite. 

⑤ Gumb za snemanje s telefonom: Kliknite, da bi vklopili snemanje s prenosnim 

telefonom ali tabličnim računalnikom. Za prekinitev snemanja, gumb ponovno kliknite. Videi se 

bodo shranili v spomin vašega prenosnega telefona ali tabličnega računalnika.  

⑥ Izhod iz celozaslonskega načina: Kliknite, da bi prekinili celozaslonski način prikaza. 

⑦ Prekinitev: Kliknite, da se vrnete na seznam vmesnikov »My camera«. 

⑧ Oddajanje prikazovanja: Hitrost prenosa podatkov oddajanja videa. 

⑨ Ikona za shranjene položaje kamere: Kliknite za prikaz seznama s prednastavitvami. Z 

ikonami od 1 do 5 lahko nastavite položaj naprave. 

 

 

 

 

Prednastavitve: 

Naprava si lahko zapomni 5 prednastavljenih položajev. Da bi odprli pogovorno okno, 

kliknite na ikono za prednastavitev. 

Prednastavitev: shranite trenuten prednastavljeni položaj naprave. 

Prikaz prednastavitve: kliknite za prikaz prednastavljenega položaja naprave. 
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1.4.5. Nastavitve naprave (Settings) 

 

Možnosti vmesnika naprave vključujejo informacije o napravi, datum in čas, nastavitve 

medija, varnostne nastavitve, omrežne nastavitve, nastavitve alarma, nastavitve snemanja, 

nastavitve shranjevanja, vnovični zagon, ponastavitev, posodabljanje naprave. 

 

 

1.4.5.1. Informacije o napravi (Device Info) 

 

Informacije o napravi prikazujejo različico trenutne strojno-programske opreme, različico 

uBoot, različico Kernel in roots Version.  

 

 

1.4.5.2. Nastavitev datuma in ure (Date and Time Settings) 

 

S pomočjo te funkcije lahko nastavite trenuten čas in časovni pas. Privzeti čas je prikazan 

spodaj. Želen čas nastavite s podrsavanjem po zaslonu. Da bi potrdili nastavitve, kliknite »OK«. 
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1.4.5.3. Nastavitev medija (Media Settings) 

 

Na voljo so vam tri možnosti: 

1） Vrtenje zaslona: S to funkcijo lahko izbirate med pokončno ali vodoravno sliko. 

 

2） Glasnost: Nastavite glasnost predvajanja. 

     

3） Format videa: Izberite med 50 Hz ali 60 Hz in odpravite težave slikami, če te obstajajo. 

Razlika med obema frekvencama se skriva v postopku kodiranja in dekodiranja, zato morate 

izbrati pravo nastavitev glede na svojo napravo. 

 

 

1.4.5.4. Varnostne nastavitve (Security Settings) 

 

1)  Sprememba administratorskega gesla: Spreminjanje administratorskega gesla naprave. 

Redno spreminjajte administratorsko geslo naprave. Če je naprava še vedno zaščitena le s privzetim 

geslom, ga spremenite. 

 

2)  Sprememba gesla za obiskovalce: Spreminjanje gesla za goste. Z geslom za goste je 

mogoče dostopati samo do naslednjih funkcij: 

a. prikazovanje videa v živo, 

b. upravljanje s krožnim gibanjem naprave, 

c. dvosmerni audio interfon, 

d. nastavljanje ali spreminjanje imena naprave. 
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1.4.5.5. Omrežne nastavitve (Network Settings) 

Izbirate lahko med povezavo s kablom Ethernet ali povezavo WiFi. Če se odločite za prvo, 

en konec kabla vklopite v napravo, drugega pa v ruter. Vnesite identifikacijsko številko in geslo 

naprave. Odprite seznam z napravami, ga osvežite in počakajte, da se izpiše status naprave.  

 

Če želite vzpostaviti povezavo WiFi, najprej izberite ruter za povezavo naprave in nato 

vpišite njegovo geslo. Počakajte od 2 do 3 minute, da se vzpostavi povezava in nato osvežite 

seznam z napravami. Če status pravi, da naprava ni povezana, jo ponastavite in še enkrat 

ponovite zgornje korake za povezavo z WiFi omrežjem. Če naprava ni povezana, preverite svoj 

ruter in se prepričajte, da nastavitve ustrezajo spodnjim postavkam. Če težave ne morete rešiti, 

pokličite naš oddelek za tehnično podporo. 

 

a. WPA/WPA2 in z uporabo AES in ne TKIP. 

b. Izklopite načina QOS in AP. 

c. Črna lista povezave WiFi. 

d. Geslo ruterja sestoji ali samo iz črk ali samo iz številk. 

e. Izklopite filter Mac, če je ta vklopljen. 

f. Preverite, če je ARP vklopljen. 

g. Onemogočite nastavitev GI za korejski ruter. 

h. Preverite, če druge narave ne motijo signala.  

i. Naprava trenutno podpira samo 2,4Ghz signal WiFi. 

j. Naprave ne postavljajte več kot 15 metrov od ruterja. 

k. Zagotovite ustrezno pasovno širino internetne hitrosti. 
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1.4.5.6. Nastavitve alarma (Alarm Settings) 

1） Detektor gibanja: Če naprava zazna gibanje, se sproži alarm naprave. *Detektor 

gibanja lahko zaradi občutljivosti naprave sproži lažen alarm. 

2）  Detekcija s pasivnim infrardečim senzorjem (PIR): Infrardeči senzor, ki se odzove, če 

zazna človeško aktivnost in sproži alarm naprave. 

3）  Žični vhod za alarm, žični izhod za alarm: Namenjen je varnostnim senzorjem z žico.  

Vklop in izklop vrat za alarmni senzor z žico. 

4）  Glasovni alarm: Ko glasnost v okolju doseže določeno število decibelov, se sproži 

alarm. Naprava bo posnela fotografijo v velikosti 640 x 480 pikslov in jo poslala na izbrani 

elektronski naslov.  

5） Alarm za temperaturo in vlago: Če se temperatura povzpne nad ali pade pod določen 

nivo, se sproži alarm. Nastavite želeno temperaturo. Ta funkcija je na voljo le pri določenih 

modelih. 

6）  Prejem alarmnega sporočila: Z gumbom vključite ali izključite prejemanje obvestil v 

zvezi s sproženjem alarma.  

7）  Podatki o sproženju alarma: Možno je dodati do 5 naslovov za obveščanje o 

sproženem alarmu. Prikažite naslove, na katere naprava pošlje obvestilo ali izbrišite naslove za 

obveščanje o sprožitvi. 

8） E-mail ob sprožitvi alarma: Pošlje posnetek zaslona na elektronski naslov v primeru 

sprožitve alarma.  

9） Brenčalo: Vklop/izklop alarma z brenčalom. Nastavitev delovanja brenčala na od 1 do 

3 minute. 

10）  
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1.4.5.7. Nastavitve snemanja (Record Settings) 

Možne so tri nastavitve snemanja: ročno snemanje, alarmno snemanje in  časovno 

snemanje. 

Pozor: Da bi zagotovili boljšo kakovost snemanja, vam priporočamo uporabo TF-kartice, ki 

spada najmanj v razred 4 (Class 4). Priporočeni format videov: standardna ločljivost, 640 x 360. 

1）  Ročno snemanje: 24-urno ročno snemanje. Video datoteka se bo samodejno zapisala 

na prvo posneto video datoteko, ko bo na TF-kartici zmanjkalo prostora. 

2）  Alarmno snemanje: nastavitev začetka snemanja od 1 do 3 minut po sprožitvi alarma.  

3） Časovno snemanje: nastavitev dnevnega urnika snemanja. 

 

1.4.5.8. Nastavitve shranjevanja (Storage Settings) 

Prikaže TF-kartico in njen razpoložljivi prostor. Formatira nastavitve TF-kartice. 

 

1.4.5.9. Vnovični zagon (Reboot) 

Ponovno zažene napravo. 

 

1.4.5.10. Ponastavitev (Reset) 

Ponastavi napravo na tovarniške nastavitve, 

 

1.4.5.11. Posodobitev naprave (Device Update) 

Možnosti za posodobitev naprave: Če obstaja posodobljena različica strojno-programske 

opreme, se bo ob pritisku na to ikono odprlo pojavno okno, ki vam bo ponudilo prenos in 

posodobitev. Če posodobitev ni potrebna, se prikaže zgolj različica naprave. 

Opomba: Posodobitev strojno-programske opreme naprave bo povzročila njen vnovični 

zagon, zato naprava začasno ne bo povezana. V primeru, da niste prepričani, če se je naprava 

ponovno povezala, stopite v stik z oddelkom za tehnično podporo in pomoč. 
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1.5. Navigacija po strani 

Vmesnik z orodji vključuje naslednje rubrike: Moja kamera, Posnetek, Prikaz posnetkov 

zaslona, Dnevnik alarmov, Meni alarmov, Nastavitve, Pomoč, Vizitka,  Odjava, Izhod. 

 

 
 

 

 

1.5.1. Osebno središče 

   

 Kliknite na ikono, da bi dostopali do vmesnika »My information«. Tu so prikazani 

podatki o trenutnem vpisu, elektronskem naslovu in številki prenosnega telefona, poleg tega je 

tu mogoče spremeniti geslo računa.   

 

1)  »My Email«: Tu lahko upravljate z identifikacijskim računom, ki ni povezan z 

elektronskim naslovom. Če je elektronski naslov povezan z računom, bo to navedeno tu. Tu je 

možno tudi brisanje in spreminjanje elektronskega naslova. 

 

2)  »My Phone«: Tu lahko upravljate z identifikacijskim računom, ki ni povezan s 

telefonsko številko. Če je telefonska številka povezana z računom, bo to navedeno tu. Tu je 

možno tudi brisanje in spreminjanje telefonske številke. 
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3)  »Modify Login Password«: Ponuja možnost spreminjanja gesla.  

 

 

1.5.2. Moja kamera 

Kliknite na »Moja kamera«, da bi prišli do vmesnika s seznamom kamer.  

 

 

1.5.3. Posnetek 

Kliknite ikono za posnetek in izberite napravo, katere posnetek želite. Izbirate lahko med 

videom s TF-kartice ali ročno posnetim videom z datumom in uro datoteke za predvajanje.  
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1) Video s TF-kartice: Gre za posnetke, ki so nastali z ročnim snemanjem (24-urno 

neprekinjeno snemanje), alarmnim snemanjem (snemanje, ki ga sproži alarm) in s 

časovnim snemanjem (predhodno nastavljeno snemanje). Za predvajanje posnetka 

kliknite na datoteko. Ločljivost je 640 x 360 SD.  

 

Opomba:  V kombinaciji z napravo vam priporočamo uporabo TF-kartice, ki spada 

najmanj v razred 4 (Class 4). TF-kartica zahteva format FAT32. Če ta ni nastavljen, ga 

nastavite.   

   

 

2) Ročno posneti video: Izberite to možnost, da bi predvajali posnetek, shranjen na 

prenosnem telefonu ali tabličnem računalniku. 
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1.5.4. Prikaz fotografij zaslona 

Fotografije zaslona so shranjene in si jih je mogoče ogledati v načinu za ogled videa, in sicer 

v celozaslonskem načinu z elektronsko izboljšavo fotografije. Za izbris fotografij pritisnite in 

držite približno 3 sekunde.   

 

1.5.5. Dnevnik alarmov 

Prikaže dnevnik alarmov. Informacije vključujejo identifikacijsko številko naprave in 

podrobnosti o alarmu: čas in element, ki je sprožil alarm. Da bi počistili dnevnik alarmov, 

izberite možnost, ki se nahaja desno zgoraj.   

 

1.5.6. Meni alarma 

1)  Interval alarma (sekunde): Nastavljiv na od 1 do 90 sekund v okolju Android in na od 1 do 

60 sekund v okolju IOS. 

2)  Seznam blokiranih računov: Vnesite račun,  za katerega ne želite več, da prejema obvestila.  

 

1.5.7. Nastavitve 

Vmesnik za sistemske nastavitve vključuje naslednje možnosti: Vibriranje, Dohodno 

zvonjenje, Alarmno vibriranje, Dohodno zvonjenje, Alarmno zvonjenje, Ikona za vrstico z 

obvestili, Možnost samodejnega zagona  

   
1) Vibriranje/dohodno zvonjenje:  Povzroči vibriranje ali zvonjenje prenosnega telefona ali tabličnega 

računalnika za vklop konferenčnega videa. To možnost lahko izberete v okviru mrežne kamere za prenosni 

telefon, ne pa tudi PTZ-kamere. 

2) Vibriranje/alarmno zvonjenje: Povzroči vibriranje ali zvonjenje prenosnega telefona ali tabličnega 

računalnika v primeru, da se sproži alarm. Izbirate lahko med različnim zvonjenji, ki so že na voljo na vaši 

napravi. 

3) Dohodno zvonjenje/alarmno zvonjenje: Nastavite lahko različna zvonjenja, ki se nahajajo na vašem 

prenosnem telefonu ali tabličnem računalniku, ali pa zvonjenja, ki ste jih shranili na TF-kartico naprave. 

Možnost izklopa zvonjenja ob prejemu obvestil na prenosni telefon ali tablični računalnik.  

4) Ikona z vrstico obvestil: Možnost za vklop/izklop okna z obvestili, ki se prikaže na prenosnem telefonu ali 

tabličnem računalniku.  

5) Samodejni zagon:  Samodejni vklop/izklop aplikacije ob prižigu ali izklopu prenosnega telefona ali 

tabličnega računalnika.   
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1.5.8. Pomoč 

Navodila za delovanje in pogosto zastavljena vprašanja 

 

1.5.9. Vizitka 

Verzija aplikacije in posodobitve 

 

1.5.10. Odjava 

Odjava iz trenutnega računa 

 

1.5.11. Izhod 

Izhod iz aplikacije 


