MINI CAMERA

NÁVOD K POUŽITÍ
Bezdrátová mini bezpečnostní kamera vám prostřednictvím mobilního telefonu poskytuje vynikající
kontrolu nad prostory, lidmi a vaším majetkem.
Před prvním použitím si pečlivě přečtěte přiložený návod k použití a uložte jej pro budoucí použití.
OBSAH BALENÍ
1x Wifi kamera
1x USB nabíjecí kabel
1x magnetický stojan
1x Návod k použití
1x roční záruka
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
• Rozlišení: 720P / 1080P
• Systém podpory: l0S / Android | Windows / Mac OS X
• Snímací úhel: 150 °
• Infračervená vlnová délka: podporuje paměť TF / 1-128 GB
• Funkce WiFi: přenos obrazu / dálkové ovládání
• Režim převodu: automatické přepínání
• Doba nepřetržitého záznamu: více než 1 hodina
• Velikost produktu: 3,5 x 2,5 cm
• Režim videa: SD / HD

• Formát obrázku: JPG
• Zásuvka: USB rozhraní

1. Čočka
2. Tlačítko zapnutí / vypnutí
3. Indikátor nabíjení
4. Indikátor Wi-Fi
5. Tlačítko režimu
6. Slot pro SD kartu
7. USB nabíjecí port
NÁVOD K POUŽITÍ
Jakmile obdržíte zařízení, nejprve použijte dodaný nabíjecí kabel a nabijte zařízení. Vložte micro
USB do nabíjecího portu fotoaparátu a druhý konec zapojte do napájecího zdroje USB (například
do počítače nebo adaptéru s USB portem, který je poté zapojen do elektrické zásuvky). Po nabití
fotoaparátu dokončete nastavení podle následujících pokynů. Poznámka: k ukládání videí z
fotoaparátu doporučujeme používat fotoaparát s kartou SD. Tento balíček neobsahuje SD kartu.

MOBILNÍ INSTALACE APLIKACE:
1. Nainstalujte si aplikaci HDWifiCamPro. Naskenujte kód pro rychlejší instalaci.

2. V aplikaci přidejte novou kameru kliknutím na +.
3. Pokud používáte kameru poprvé nebo ji připojujete k nové síti, musíte vybrat: „připojit kameru k
síti Wifi“.
4. Vyberte „Přidat online kameru“ a zadejte údaje:
• Název
• ID číslo - můžete jej přidat dvěma způsoby: naskenováním QR kódu na fotoaparátu nebo jeho
vyhledáním v síti.
• Heslo: 6666 (lze změnit později)
APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ:
• Pořizování snímku nebo videj
• Nahrávání zvuku
• Poslech zvuku
• Upravte jas, kontrast a zvuk
• Zrcadlení obrazu
• Výběr světla
• Kvalita videa
• Galerie Obrázků
• Video soubory
• Archiv alarmů
NASTAVENÍ FOTOAPARÁTU:
• Nastavte nebo změňte připojení Wifi
• Změňte nastavení SD karty
PŘIPOJENÍ KAMERY K WIFI SÍTI
Nejprve resetujte fotoaparát na tovární nastavení stisknutím tlačítka „zapnutí / vypnutí“ na 5
sekund. Vyberte nastavení AP. Indikátor připojení Wifi začne pomalu blikat (1x každé 3 sekundy).
Poté přejděte do nastavení mobilního zařízení a připojte se k Wifi síti fotoaparátu (Wifi síť bude
pojmenována jako ID číslo kamery). Před otevřením aplikace v telefonu počkejte, až se telefon
připojí.
1. Poté otevřete aplikaci
2. Vyberte „+“
3. Vyberte možnost „připojit kameru k WiFi síti“.
4. Klikněte na Wifi Configuration a potvrďte, že zobrazená síť je stejná jako ID číslo zařízení. Poté
se vraťte na domovskou obrazovku aplikace a fotoaparát se přidá automaticky.

5. Poté klikněte na stránku konfigurace kamery a vyberte „Nastavení Wi-Fi“. Vyberte „směrovací
hot spot“, kde můžete připojit kameru k domácí síti Wifi a nastavit heslo.
P2P PROGRAM:
Video můžete sledovat přímo přes kameru bez Wifi routeru.
INSTRUKCE:
1. Resetujte kameru a zapněte režim AP
2. Po zapnutí fotoaparátu můžete ve svém prohlížeči Wifi najít síť, která má stejný název jako ID
vaší kamery (bez šifrování).
3. Připojte telefon k této síti a počkejte, až se zařízení připojí.
4. Stejně jako v režimu routeru přidejte kameru přímo prostřednictvím aplikace a běžně ji
používejte. Pokud jste již dříve přidali kameru, můžete se k ní připojit přímo.
5. Po úspěšném připojení obou zařízení můžete otevírat a sledovat videa.

VAROVÁNÍ!
-

Před prvním použitím si pozorně přečtěte pokyny a důsledně je dodržujte.
Pokud produkt nepoužíváte, vypněte jej.
Neupravujte ani nerozebírejte části zařízení.
Pravidelně kontrolujte, zda kabel není poškozen. Pokud je kabel poškozen, nepoužívejte jej.
Děti si se spotřebičem nesmí hrát.

