Přidání zařízení do aplikace
FREE IP pro vzdálený
dohled na mobilních
zařízeních

Instalace a nastavení aplikace
1. Stažení aplikace
Aplikace FREE IP je distribuována prostřednictvím oficiálního obchodu s aplikacemi
pro operační systém vašeho mobilního zařízení. Android – Google Play, Apple –
Appstore.
1. Na svém mobilním zařízení, nebo tabletu spusťte aplikace obchodu
s aplikacemi.
2. Do vyhledávání aplikací zadejte název aplikace FREE IP - aplikace je zdarma.
3. Spusťte její instalaci.
4. Až se FREE IP nainstaluje do vašeho zařízení, můžete zavřít aplikaci
s obchodem.

2. Nastavení aplikace a registrace účtu
1. Zapněte na svém mobilním zařízení aplikaci free IP.

2. Přejděte do hlavního menu aplikace.

3. Klepněte na obrázek kamery nad zobrazením verze aplikace. Tím přejdete do
sekce pro registrace/přihlášení. Svůj účet můžete vytvořit klepnutím na odkaz
„Registr“

4. Pro úspěšnou registraci vyplňte předepsaná pole, opište bezpečnostní kód
z obrázku a potvrďte.

5. Aplikace se vrátí na menu s přihlášením, kde zadejte zaregistrovaný
přihlašovací email a heslo. Klepněte na „Login“, dojde k přihlášení.
Proč se registrovat:
a. do svého účtu můžete uložit všechna připojení, takže o ně nikdy
nepřijdete
b. pokud budete aplikaci používat na více zařízeních, tak nebudete muset
konfigurovat všechna zařízení do každého zařízení zvlášť, vše je
uloženo pod jedním účtem
c. pokud o mobilní zařízení přijdete, stačí naistalovat aplikaci a přihlásit
se, všechna připojení na zařízení se načtou automaticky

3. Přidaní zařízení pomocí P2P
Pomocí aplikace se do zařízení můžete přihlásit prostřednictvím unikátního kódu,
který naleznete v menu zařízení, nebo na štítku nalepeném na obale a těle zařízení.
Tento způsob přípojní nevyžaduje zřízení veřejné IP adresy na internetové přípojce,
což může znamenat úsporu až několik tisíc korun ročně.
1. V menu aplikace FREE IP klepněte na sekci Device (Zařízení) – v této sekci
spravujete všechna zařízení, na která se budete připojovat.

2. Ve spodní části klepněte na Add device (Přidat zařízení)

3. Z nabídky vyberte SN ADD – dojde je spuštění čtečky QR kódu, který naleznete
v příslušné sekce menu zařízení, které chcete přidat. Nejčastěji v sekci
nastavení sítě pojmenovanou jako P2P.

4. Namiřte výřez čtečky na QR kód na obrazovce monitoru/televizoru. Dojde
k načtení unikátního kódu zařízení. Kód také můžete zadat ručně, pokud
klepnete na „input“.

5. V dalším menu vyplňte přihlašovací údaje do zařízení. Ty můžete nastavit
v menu zařízení v nastavení uživatelů. Z výroby je vždy nastaveno uživatelské
jméno „admin“ a heslo „admin“, pro rekordéry může být výchozí heslo také
„12345“. Výchozí přihlašovací údaje do zařízení (rekordér, IP kamera atp..)
z bezpečnostních důvodů změňte!!!

6. Pokud jste vše vyplnili korektně, dojde k přidání zařízení do záložky My
devices (moje zařízení).

3. Přidaní zařízení pomocí IP adresy
Pokud se chcete k zařízení přihlašovat pouze v místní sítí, nebo máze zřízenou
veřejnou IP adresu, nemusíte používat unikátní SN zařízení, ale přihlásíte se přímo na
zařízení.
1. V menu aplikace FREE IP klepněte na sekci Device (Zařízení) – v této sekci
spravujete všechna zařízení, na která se budete připojovat.

2. Ve spodní části klepněte na Add device (Přidat zařízení)

3. Z nabídky vyberte IP/DDNS

4. V dalším menu vyplňte odpovídající údaje ke svému připojení:
a. IPC/FISH – pro IP kamery ____ X/N/HVR – pro rekordéry
b. Device name – libovolné jméno zařízení
c. Adress – lokální IP adresa zařízení nebo veřejná IP adresa (vyžaduje
nastavení přesměrování portů - NAT)
d. RTSP port – výchozí port je 554, pokud si jej zařízení změníte,
respektujte tuto změnu i zde.
e. Username – přihlašovací jméno do zařízení (výchozí – admin)
f. Password – heslo do zařízení (výchozí je – admin nebo 12345)
g. 1 – vyplňte počet kanálů zařízení

5. Pokud jste vše vyplnili korektně, dojde k přidání zařízení do záložky Direct
devices (přímá zařízení).

3. Připojení pro vzdálené sledování obrazu
1. V hlavním menu aplikace vyberte Preview (náhled).

2. V libovolném čtverci klikněte na ikonu +

3. V další sekci rozbalte podmenu s konfigurovanými připojeními na zařízení: My
devices nebo Direct devices.

4. Klepněte na zařízení, ke kterému se chcete připojit, dojde k rozbalení všech
kanálů (kamer).

5. Na pravé straně vybere pomocí zaškrtnutí kanály, ke kterým se chcete připojit.
6. Po výběru klepněte na ikonu oka s nápisem Previewe (Náhlad)

7. Po několika sekundách (v závislosti na rychlosti připojení) dojde k načtení
streamů.

8. Při příštím spuštění aplikace dojde k automatickému načtení posledně
zobrazených stremů.

Připojení, vzdálené sledování a přehrávání záznamu je možné pouze v případě, že
máte správně nastaveno zařízení pro komunikaci v lokální síti. Konfiguraci můžete
udělat podle obecného návodu, který naleznete:
https://www.nejkam.cz/a/pripojeni-kameroveho-systemu-k-internetu

Pokud ani podle návodů připojení nastavení, můžete si zaplatit vzdálenou podporu,
která s nastavením pomůže:
https://www.nejkam.cz/plcena-podpora-a-sluzby
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