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Uživatelský manuál na obsluhu mobilní  aplikace CMOB 
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1. Popis aplikace 
Aplikace je určena ke sledování instalovaných kamer a nahrávacích zařízení pomocí mobilních 
přístrojů se systémem Android, iOS nebo Windows Phone. V aplikaci je možné sledovat všechny 
kamery najednou nebo sledovat jednu kameru přes celou obrazovku. Uživatel má možnost z kamery 
udělat ihned snímek nebo pořídit video záznam, který je uložen do paměti daného zařízení. 
2. Instalace aplikace na zařízení 
Aplikaci si můžete stáhnout přímo do svého zařízení pomocí Apple Store nebo Google Play, případně 
Windows Store, po zadání názvu aplikace CMOB. Přesný název se rozlišuje dle dané verze systému: 
iOS – iCMOB, Android – gCMOB, Windows Phone wCMOB. 
V případě zařízení s jiným operačním systémem např. Blackberry prosím kontaktuje technickou 
podporu CPPLUS. 
3. První spuštění aplikace 
Při prvním spuštění aplikace se zobrazí úvodní představení aplikace, které pouze přeskočíme a 
dostaneme se na úvodní obrazovku aplikace. 
4. Úvodní obrazovka aplikace 
Na úvodní obrazovce jsou zobrazeny dvě sekce aplikace. První sekce je určena pro kamerový systém 
– dohled a záznam z kamer. Druhá sekce je určena k ovládání domovního videotelefonu. Pozn. Tento 
návod se dále zabývá pouze první sekcí, tedy dohledem a ovládáním kamerového systému. 
Náhled úvodní obrazovky: 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Sekce kamer 

Sekce videotelefonu 
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5. Sekce kamer 
Při prvním spuštění aplikace se zobrazí jednoduchý tutorial na ovládání aplikace. 

5.1. Živý náhled 
Na této obrazovce jsou zobrazeny jednotlivé kamery v systému a také další ovládací prvky systému. 
Popis funkčností sekce viz obrázek: 

                              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Seznam zařízení. 
Slouží k přidání 
zařízení do systému 
a na živý náhled 

Hlavní menu pro 
práci s aplikací. 

Zobrazení různého 
počtu kamer. 
Vytvoření 
oblíbeného 
seznamu kamer 
 

Ovládací prvky pro: 
Vytvoření snímku 
Vytvoření Záznamu 
Návrat v čase přehrávání 
Mikrofon (Audio)  
Odemčení zámku  
Pohyb kamerou, Zoom 
Nastavení kamery 
Alarmový výstup 
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5.1.1. Seznam zařízení 
Seznam zařízení slouží k přidání kamer na obrazovku Živý náhled a k přidání zařízení (DVR, NVR, IP 
kamera) do systému. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tlačítko zpět 
 

Tlačítko pro přidání nového zařízení 
 
Přidat na Živý náhled
 

Přejít na Živý náhled 
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5.2. Hlavní menu 
Hlavní menu slouží k navigaci v aplikaci.  

 
 
 

 
 
 
 
 
  

Návrat na úvodní obrazovku 
 
Zobrazení kamer v systému 
 Uložené záznamy z kamer  
 Nastavení jednotlivých kamer a nahrávacích zařízení 
 Záznamy videa a fotografií pořízených v aplikaci 
 
Seznam oblíbených kamer 
 
Možnost umístění kamer na mapu 
Nastavení upozorňování v případě spuštění alarmu 
 Všeobecná nastavení kamer a systému 
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5.3. Přehrávání 
Tato obrazovka slouží k přehrávání uložených záznamů. Na obrazovce je možnost přehrávat uložené 
videozáznamy nebo fotografie. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Přehrávání videozáznamů 

Přehrávání fotografií 
 

Volba přehrávané kamery 
ze seznamu zařízení. Poté 
je možnost zvolit si čas pro 
přehrání: 
 

Časová osa přehrávání 
Normální přehrání 

Přehrání snímek po snímku 

Rychlé přehrávání 2x až 8x 
Pomalé přehrání 1/2x až 1/8x 
Zavření přehrávaných záznamů 
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5.4. Správce zařízení 
Správce zařízení slouží ke správě kamer a k přidání zařízení do aplikace. Parametry kamery jsou 
popsány níže. Ve správci je i uveden seznam alarmových výstupů ze zařízení, seznam pevných disků a 
možnost odebrání zařízení. Můžeme sem také importovat seznam zařízení z cloudu (pomocí InstaOn).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.1. Přidání zařízení do systému 
Na této obrazovce můžeme kameru přidat pomocí 2D kódu (InstaOn), pomocí natavení IP adresy 
kamery nebo připojení kamery pomocí WIFI.  
 
 
 
 
  

Seznam zařízení 
Přidání zařízení 

Nastavení zařízení 
Vzdálené nastavení Alarmové výstupy Pevný disk zařízení 

Odstranění zařízení 

Import zařízení pomocí cloudu InstaOn 
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5.4.1.1. InstaOn 
Přidání kamery do systému pomocí InstaOn se provádí pomocí zadání sériového čísla, případně 
naskenování  2D kódu sériového čísla pomocí fotoaparátu zařízení. Pro správnou funkci musí být 
v zařízení funkce InstaOn povolena a zařízení musí být v režimu „online“.  
 

 

SN – při kliknutí na 2D kód se automaticky zapne fotoaparát zařízení, poté stačí vyfotit tento kód 
v menu zařízení (nastavení -> síť -> InstaOn) 

5.4.1.2. IP/Domain 
Přidání kamery do systému pomocí zadání IP adresy nebo DNS přiřazeného kameře. 

 

Výchozí IP adresa kamery je 192.168.1.250. 
Výchozí port pro přenos videa je 25001 
Pro možnost připojení k zařízení mimo lokální síť je nutné nastavit veřejnou IP adresu sítě. Dále je 
potřeba nastavit správné přesměrování portů na výchozí bráně. 
  

Název kamery užívané v aplikaci (volitelné jméno) 
SN – výrobní číslo uvedené na kameře 
Uživatelské jméno a heslo opravňující k přihlášení do kamery 

Zobrazovaný typ videa při přehrávání kamery v aplikaci, tedy 
při živém náhledu nebo při přehrávání záznamu (hlavní vs. 
vedlejší stream) 

Uložení kamery do systému 

Náhled na záběr kamery 

Volitelný název zařízení 
 IP adresa nebo doménové jméno kamery (veřejná IP adresa) 

Uživatelské jméno a heslo oprávněné k přihlášení do kamery 

Zobrazovaný typ videa při přehrávání kamery v aplikace 
 

Uložení kamery do systému 

Náhled na zařízení 

TCP port 
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5.4.1.3. Nastavení WIFI 
Přidání kamer pomocí bezdrátové sítě WIFI. 

 

Při kliknutí na obrázek 2D kódu můžeme načíst výrobní číslo pomocí fotoaparátu. 
Po stisku tlačítka Další musíme zadat heslo do WIFI sítě, poté probíhá konfigurace zařízení. 

 
V případě, že vše proběhne v pořádku, se konfigurace dokončí a je k dispozici opět náhled kamery. 
  

Název kamery užívané v aplikaci 
SN – výrobní číslo uvedené na kameře 
Uživatelské jméno a heslo oprávněné k přihlášení do kamery 

Zobrazovaný typ videa při přehrávání kamery v aplikace, 
tedy viz 5.4.1.1 
Tlačítko Další pro pokračování v nastavení WIFI připojení 
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5.4.2. Nastavení zařízení 
Na obrazovce nastavení zařízení je možné měnit síťové nastavení již uloženého zařízení. 

 
Pro úpravu nastavení platí stejné možnosti jako pro přidání nového zařízení:

  
 

5.4.3. Vzdálené nastavení 
Na obrazovce Vzdálené nastavení nastavujeme reakce zařízení na detekci pohybu, případné zakrytí 
kamery, dále zde nastavujeme kvalitu snímaného obrazu, plán nahrávání záznamu a změnu hesla k 
zařízení. 

 
  



 

12  

 
5.4.3.1. Detekce pohybu zařízení 

Na této obrazovce lze povolit nebo zakázat detekci pohybu, případně ji detailně nastavit. 

  
Náhled na nastavený časový plán (Období): 

 
  

Uložení nastavení 
Povolit/Zakázat detekci pohybu 

Časový plán kdy je povolena detekce pohybu 
Rozhodnost 
Citlivost, při které kamera začne nahrávat 
Zóna obrazu, na kterou kamera reaguje 
Povolení ukládání záznamu 
Doba, po kterou kamera nahrává po zaznamenání pohybu 
Vytvoření obrázku při zachycení pohybu 

Detekce pohybu vypnuta – šedivá barva 

Detekce pohybu zapnuta – oranžová barva 



 

13  

 
5.4.3.2. Zakrytí kamery 

Na této obrazovce se nastavují reakce zařízení / aplikace na zakrytí kamery 

 
5.4.3.3. Kamera – detailní nastavení 

Na této obrazovce se nastavuje kvalita obrazu pro jednotlivé kanály zařízení. 
 
  

Uložení nastavení 
Povolit/Zakázat detekci pohybu 

Časový plán kdy je povolena detekce zakrytí 
Povolení ukládání záznamu 
Doba, po kterou kamera nahrává po zakrytí 
Vytvoření obrázku při zakrytí kamery 

Uložení nastavení 
Kanál zařízení 

Volba streamu kamery 
Používaný codec ve videu 
Zda má kamera zachycovat video 
 Zda má kamera zachycovat zvuk 
Kvalita obrazu – velikost rozlišení 
Počet snímku za sekundu 1 – 25(plynulost videa) 
Využití datového toku (bitrate), konstantní vs. 
variabilní + jeho hodnota 
 
 
 

Rozevře či skryje nastavení uvedená níže 

Název kanálu 
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5.4.3.4. Správa úložiště – plán nahrávání 
V plánu nahrávání lze nastavit, co se které dny má nahrávat. Zda má být nahráváno dle plánu, nebo 
pouze při pohybu, případně při spuštění alarmového poplachu 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Editace časového plánu: 
 
 
 

 
 
 

 

Editace časového plánu 

Nahrávat pouze alarm 
(červená barva) 
 

Nahrávat vše (oranžová barva) 

Nahrávat trvale (zelená barva) 

Uložení nastavení 
Den, pro který plán nastavujeme 
Kopírování nastavení do dalších dnů 

Nastavení časů společně s typy nahrávání 

Nahrávat pouze pohyb 
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5.4.3.5. Změnit heslo 

Na této obrazovce lze změnit heslo pro přístup do zařízení 

 
5.4.4. Alarmové výstupy 

Zde můžete natavit funkce alarmových výstupů na zařízení. 

 
5.4.5. Pevný disk 

V tomto nastavení lze nastavovat využití pevného disku zařízení 

 
5.4.6. Odstranění zařízení 

V této volbě dochází k odstranění zařízení z aplikace 

 

 
 
 
 

Uložení nastavení 
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5.5. Místní soubory 

Na této obrazovce je seznam pořízených záběrů a fotografií. Lze je exportovat z aplikace do telefonu, 
případně do některé cloudové služby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Práce se soubory videa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Uložení a smazání lze provést také se snímky. 

Záložka s video záznamy Záložka s fotografiemi 
Práce se soubory videa 

Ukončení práce se soubory videa 

Výběr záznamu 

Export vybraných záznamů  aplikace do formátu mp4 
Uložení záznamu 
 Odstranění záznamu 

 

Označit vše 
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5.6. E-Map 
Obrazovka slouží k rozmístění kamer v aplikaci na mapy a plány. Do aplikace se mapy přidávají jako 
obrázky ze zařízení. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Seznam již nahraných map. Dlouhým podržením lze mapu odstranit. Krátkým dotykem lze do mapy 
nahlédnout a vybrat si náhled kamery, případně ji upravit. 
 

5.6.1. Přidání nové mapy 
Po výběru podkladového obrázku se v aplikaci nastavuje umístění kamer do mapy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přidání nové mapy 

Uložení mapy Uložení mapy 

Nový obrázek 

Přidání kamery 

Odstranění poslední kamery 
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5.7. Oblíbené 
V této sekci se zobrazují zařízení, která byla přidána do některé skupiny oblíbené. Případně je 
možnost zde vytvářet vlastní seznamy oblíbených zařízení. 
Vytvoření nové skupiny zařízení:  
 
 
Zadáme jméno skupiny a potvrdíme Ok: 

 
 
 
 

Zařízení do skupiny přidáme tak, že klikneme na název skupiny a dáme přidat zařízení: 
 
A poté vybereme kamery, které chceme do skupiny přidat a potvrdíme vpravo nahoře: 
 
 
 
 

5.8. Správce alarmu 
Na této obrazovce se nastavuje chování zařízení při výskytu alarmu. Je zde také vidět seznam 
alarmových událostí. 
 
 
 
  

Klikneme zde 

Klikneme zde 

Potvrdíme zde 
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5.8.1. Nastavení push 

V této sekci můžeme nastavit, zapnout nebo vypnout používání push – posílání informací do systému 
zařízení v případě nastalé události: 

 
 
 
 
 
 

 
5.9. Více 

Na této obrazovce lze nastavit všeobecné chování systému. Je zde také uvedena nápověda a verze 
aplikace. Můžeme zde také nastavit heslo pro vstup do aplikace. 

5.9.1. Místní nastavení 
Nastavení chování kamer v aplikaci 

 

 
PTZ krok – Nastavení pro jednotlivé kroky pohybu PTZ ovládání. Lze nastavit hodnota 1 – 8. Čím vyšší 
hodnota bude nastavena, tím rychlejší bude pohyb kamery. 
Uložení snímků – Při vytvoření snímku v náhledu přehrávání kamery se uloží 1 – 5 snímku z kamery 
Push trvání – Nastavení času zobrazení přehrávání v systému zařízení. Rozmezí je 15 s – 5 min. 
Přehrávání v reálném čase – Nastavení rozmezí přehrávání 5s -60 s. 
  

Uložit zde 
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5.9.2. Ochrana 

Na této obrazovce nastavuje heslo pro přístup do aplikace. Toto heslo bude vyžadováno vždy, když je 
aplikace spuštěna. 

  
 


