
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Před použitím produktu si pozorně přečtěte návod k použití a uschovejte 
si jej.  

Související nástroje a dokumenty k produktu si stáhněte z 

www.herospeed.net 

LongPlus Camera 
Návod k použití 

http://www.herospeed.net/


Prohlášení 

Tento návod se vztahuje na produkty série LongPlus. 

Tento návod může obsahovat informace, které jsou 

technicky nepřesné, nekonzistentní vzhledem k funkcím a 

provozu produktu nebo může obsahovat typografické chyby. 

Naše společnost aktualizuje návod pokaždé, když je na trh 

uvedena nová verze produktu. Aktualizovaný obsah bude 

přidán do nové verze tohoto návodu bez dalšího upozornění.  

Je možné, že se popis produktu neshoduje s fyzickým 

produktem. 

 

Bezpečnostní upozornění 

1. Upravte předvolené heslo uživatele po instalaci zařízení, 

abyste předešli krádeži. 

2. Neumísťujte ani neinstalujte zařízení na přímé sluneční 

světlo nebo do blízkosti zařízení generujících teplo. 

3. Neinstalujte zařízení ve vlhkém, prašném nebo zašpiněném 

prostředí. 

4. Při instalaci zařízení udržujte zařízení v jedné úrovni nebo ve 

stabilní poloze, dávejte pozor, aby zařízení nespadlo. 

5. Zabraňte kapání nebo rozlití tekutin na zařízení a ujistěte se, 

že do zařízení není možné umístit předmět naplněný 

tekutinou, aby se zabránilo vniknutí tekutiny do zařízení. 

6. Nainstalujte zařízení na dobře větraném místě, neblokujte 

větrací otvory zařízení. 

7.  Zařízení používejte pouze v rozsahu jmenovitého 

vstupu/výstupu. 



8. Zařízení svévolně nerozebírejte. 

9. Zařízení přepravujte, používejte a skladujte v rámci 

přípustné vlhkosti a teploty. 

 

Omezení zodpovědnosti 

Věnujte prosím zvláštní pozornost následujícím ustanovením o 

výjimce nebo omezení odpovědnosti: 

1. Naše společnost nenese žádnou odpovědnost za osobní zranění 

nebo ztrátu majetku vás nebo jakékoli třetí strany, pokud 

zařízení přestane pracovat z následujících důvodů: zařízení 

nebylo správně nainstalováno nebo používáno striktně podle 

požadavků; z důvodu ochrany národních nebo veřejných zájmů; 

vyšší moc; z příčin na vaší straně nebo z důvodu třetích stran 

(včetně, ale ne výlučně, použití produktů, softwaru nebo 

komponent třetích stran atd.). 

2. Naše společnost nikdy neposkytla žádnou výslovnou ani 

implicitní záruku, že zařízení je vhodné pro konkrétní účel nebo 

použití. Zařízení nelze použít ve zdravotnickém/bezpečnostním 

zařízení nebo v jiných zařízeních, kde by mohlo dojít k poruše 

produktu, která by mohla vést k ohrožení života nebo zranění 

osob, jakož i k použití nebezpečných nebo nehumánních 

prostředků, jako jsou například zbraně hromadného ničení, 

biologické a chemické zbraně, jaderné zbraně a podobně. 

Jakákoli ztráta nebo odpovědnost vyplývající v důsledku výše 

uvedeného použití je na vaše vlastní riziko. 

3.  Při správné instalaci toto zařízení dokáže odhalit nelegální 

vniknutí, ale nemůže zabránit nehodě, zranění osob nebo 

škodám na majetku. Ve svém každodenním životě byste měli být 

ostražití. 



4. Naše společnost není zodpovědná za žádné nepřímé, náhodné, 

speciální nebo represivní škody, pohledávky, ztráty na majetku 

nebo jakýchkoli údajů nebo dokumentů. V rámci maximálního 

rozsahu povoleného zákonem odpovědnost naší společnosti za 

náhradu mzdy nepřesahuje částku, kterou jste zaplatili za toto 

zařízení. 



 1 Stažení a instalace aplikace 

Proces: Register→Login→Add Device→Service Applica- 

tion (registrace – přihlášení – přidání zařízení – 

aplikace) 

Ke stažení a instalaci do telefonů použijte některou z 
následujících metod. 

(1) Přejděte do obchodu App Store nebo Google Play a 
vyhledejte „LongPlus“, stáhněte si ji a nainstalujte. 

(2) Naskenujte QR kód níže, aplikaci stáhněte a nainstalujte. 

 



Popis tlačítek aplikace  

 

 
Domů 

 
 

Zpráva 

 
Cloudová 

služba 

 

 
 

Osobní centrum 

 

 
Snímek  

 
 

Video 

 

 
Reproduktor 

 
 

Přepnout 
Bitstream 

 

 
Celá obrazovka  

 
 

Zpětné 
přehrávání 

 

 
Galerie 

 

 
 

Hovor 

 

 
Sdílím  

 
 

Nastavení 

 

 
Inspekce 

 

 
 

Reset 

 / 
 

Zoom 
 

 
 

Ovládání PTZ  

 

 
Přednastaveno 

 

 
 

Sledování lidí 



 

 
 

Alarm 

 

 
 

Režim spánku 

 
 

Baterka 

 

 
 

Hlasová 
výzva 

 
 

Převrácení 
obrazovky 

 

 
 

Odpojit 

 
 

Video 

 

 
Video z detekce lidí 

 

 
Video z 

detekce 

pádu 

 

 
Video z detekce 

pohybu 

 

 
 

Rychlost 
přehrávání 

 

 
 

Obnovit 

 

 
 

Časová osa 
přehrávání 

  



 2 Přidání zařízení 

Krok 1: Otevřete aplikaci „LongPlus“ na pracovní ploše 

mobilního telefonu, vstupte do přihlašovacího rozhraní, 

zadejte číslo účtu a heslo a klikněte na „Login (Přihlásit 

se)“ (Přihlásit se můžete také přes Google nebo WeChat. 

Noví uživatelé se musí nejprve zaregistrovat). 

Krok 2: Klikněte na „Add device (přidej zařízení)” nebo 

“+”. 

 

1 
2 



Krok 3: Zapněte zařízení, stiskněte a podržte tlačítko reset, 

po zaznění výzvy „Reset successful, waiting for connection 

(reset úspěšný, čeká se na připojení)“ klikněte na „Check 

box → Next (Vybrané políčko → Dále“). 

Krok 4: Vyberte WIFI, zadejte příslušné heslo a klikněte na 

„Next (Dále)". 

 

3 
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Krok 5: Zarovnejte QR kód zobrazený na mobilním 

telefonu s objektivem fotoaparátu ve vzdálenosti asi 15 

cm. Po zaznění zprávy „WIFI connect, please wait 

(Připojeno k Wi-fi, čekejte) klikněte na „Check box → Next 

(Vybrané políčko → Dále“). 

Krok 6: Když se zobrazí výzva, že zařízení je úspěšně 

připojeno k síti, klepněte na tlačítko „Next (Dále)“. 

Vyberte skupinu a klikněte na „Complete (Dokončit)". 
 

5 6 



 3 Náhled videa ze zařízení v reálném 

čase   
Pro náhled postupujte následovně: 

Krok 1: Na domovské stránce aplikace vyberte položku 

Skupina → Zařízení a vstupte do rozhraní živého náhledu. 

Krok 2: Spustí se ukázka videa ze zařízení v reálném čase. 
 

1 

2 

 



[ Ukázka] Používá se pro vstup do rozhraní přehrávání a 

galerie a k uskutečňování hlasových hovorů. 

[Perspektiva] Používá se k provádění operací, jako je 

ovládání směru PTZ zařízení, rychlost a přiblížení/oddálení 

videa. 

[Manipulace] Používá se ke konfiguraci alarmu zařízení, 

spínání světel, překlápění videa a dalších funkcí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspektiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manipulace 



 4 Hovor 

Pro uskutečnění hovoru postupujte následovně: 

Krok 1: Na domovské stránce aplikace vyberte položku 

Skupina → Zařízení a vstupte do rozhraní živého 

náhledu. 

Krok 2: Klikněte na "  " a vstoupíte do rozhraní hovoru. 

Krok 3: Po uskutečnění hovoru klepněte na tlačítko " " 

čímž ukončíte hovor. 



 5 Nastavení funkce Inspekce 

Krok 1: Na domovské stránce aplikace vyberte položku 
Skupina → Zařízení a vstupte do rozhraní živého náhledu. 

Krok 2: Klikněte na „Perspektiva". 

1 

2 



   Krok 3: Nakonfigurujte přednastavené body. 

Pomocí směrových tlačítek otočte posouvání/naklánění 

do potřebné polohy a kliknutím na „No preset X → Save 

(Žádná předvolba X → Uložit)“ nakonfigurujte všechny 

předvolby tímto způsobem. 

Krok 4: Klikněte na „Tour Inspection (Inspekce)“, 

zařízení se začne pohybovat podle přednastavených 

bodů a doba setrvání pro každý přednastavený bod je 3 

sekundy. 
 

3-1 

3-2 



 

  
 

 POZNÁMKA 

Když přednastavený bod není nastaven, klikněte na „Tour 
(prohlídka”), zařízení se začne pohybovat podle předvolené 
trasy. 

Dlouhým stisknutím přednastaveného bodu přednastavený 
bod odstraníte. 

3-3 
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 6 Zpětné přehrávání 

Krok 1: Na domovské stránce aplikace vyberte položku 

Skupina → Zařízení a vstupte do rozhraní živého náhledu. 

Krok 2: Kliknutím na     vstoupíte do rozhraní přehrávání 

videa.  

Krok 3: Vyberte typ přehrávání videa (Cloud video/Video z 

karty). 

Cloud video  

(1) Spusťte přehrávání videa z úložiště cloud. Můžete také 

přehrát video výběrem video souboru. 

 

 POZNÁMKA 

Na nahrávání videa do cloudu musíte mít zakoupený balík 

cloudových služeb. Pokud se jedná o záznam s funkcí „detekce 

pohybu“, musí být zapnutý i spínač alarmu. 

Přehrávání videa: 

(1) Vyberte čas nahrávání a typ nahrávání a nahrávání se 

spustí. 

(2) Stiskněte a podržte časovou osu a posouváním doleva a 

doprava přepnete čas přehrávání. 



 7 Často kladené otázky 

O: Jak se videa ukládají? 

Zařízení v současné době podporuje maximálně 
128G formát FAT32, karty Class6 a Class10 TF. Dřívější 
nahrávky se automaticky vymažou, když je TF karta 
plná, a budou se nahrávat ve smyčce. 

O: Kamera se sama vypne 

1. Zkontrolujte, zda je zařízení napojeno v síti. 

2. Odpojte napájecí kabel a restartujte zařízení. 

3. Zkontrolujte, zda je správně zadané heslo připojení Wi-
Fi. 

4. Zkontrolujte, zda má směrovač normální přístup na 
internet. 

5. Vypněte směrovač a kameru a restartujte je. 

O: Nastavení nelze normálně ovládat / zařízení 

nekomunikuje 

1. Ujistěte se, že se zařízení i váš mobilní telefon 
úspěšně připojily k síti. 
2. Restartujte zařízení. 
3. Stisknutím tlačítka reset resetujete a 
překonfigurujete síť zařízení. 


