MINI CAMERA

MANUAL DE UTILIZARE
Mini-camera wireless de securitate vă oferă un control excelent asupra spațiilor, a persoanelor și a
proprietății dvs. prin intermediul telefonului mobil.
Înainte de prima utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare anexate și păstrați-le pentru
utilizare ulterioară.
CONȚINUTUL PACHETULUI
1x camera Wifi
1x cablu de alimentare USB
1x suport magnetic
1x Instructiuni de folosire
1x 1 an garanție
SPECIFICAȚII TEHNICE
• Rezoluţie: 720P / 1080P
• Sistem de suport: l0S / Android | Windows / Mac OS X
• Unghiul percepției: 150 °
• Lungimea de undă cu infraroșu: acceptă memoria TF / 1-128 GB
• Funcție WiFi: transfer de imagini / telecomandă
• Metoda de conversie: comutare automată
• Timp de înregistrare continuă: mai mult de 1 oră
• Dimensiuni: 3,5 x 2,5 cm
• Mod video: SD / HD

• Format fotografii: JPG
• Priză: interfață USB

1. Obiectiv
2. Butonul On / Off3. Indikator polnjenja
4. Indicator Wi-Fi
5. Butonul Mod
6. Slot pentru card SD
7. Port de încărcare USB
INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE
Când primiți dispozitivul, utilizați mai întâi cablul de încărcare furnizat și încărcați dispozitivul.
Introduceți micro USB-ul în portul de încărcare al camerei și conectați celălalt capăt la o sursă de
alimentare USB (cum ar fi un computer sau un adaptor cu un port USB, care este apoi conectat la o
priză electrică). După încărcarea camerei, urmați pașii de mai jos pentru a finaliza setările. Notă: Vă
recomandăm să utilizați camera cu un card SD pentru a stoca videoclipurile camerei. Acest pachet
nu conține un card SD.

INSTALAREA APLICAȚIILOR MOBILE:
1. Instalați aplicația HDWifiCamPro. Scanați codul pentru o instalare mai rapidă.

2. În aplicație, faceți clic pe + pentru a adăuga o cameră nouă.
3. Dacă utilizați camera pentru prima dată sau o conectați la o rețea nouă, trebuie să selectați:
„conectați camera la o rețea Wifi”.
4. Selectați „Adăugați o cameră online” și introduceți datele:
• Nume
• Număr ID - îl puteți adăuga în două moduri: scanați codul QR de pe cameră sau căutați-l prin
rețea.
• Parolă: 6666 (poate fi modificată ulterior)
DISPOZITIVE DE APLICARE:
• Capturați o imagine sau un videoclip
• Înregistrare sunet
• Ascultarea sunetului
• Reglați luminozitatea, contrastul și sunetul
• Oglindirea imaginilor
• Selectarea luminii
• Calitate video
• Galerie de imagini
• Fișiere video
• Arhiva de alarmă
SETĂRI CAMERA:
• Configurați sau modificați conexiunea Wifi
• Schimbați setările cardului SD
CONEXIUNEA CAMEREI LA REȚEAUA WIFI
Mai întâi, resetați camera la setările din fabrică apăsând butonul „pornit / oprit” timp de 5 secunde.
Selectați setarea AP. Indicatorul de conexiune Wifi va începe să clipească lent (1x la fiecare 3
secunde). După aceea, accesați setările dispozitivului mobil și conectați-vă la rețeaua Wifi a camerei
(rețeaua Wifi va fi denumită la fel ca numărul de identificare al camerei). Așteptați conectarea
telefonului înainte de a deschide aplicația pe telefon.
1. După aceea, deschideți aplicația
2. Selectați „+”
3. Selectați opțiunea „conectați camera la rețeaua WiFi”.

4. Faceți clic pe Configurare Wifi și confirmați că rețeaua afișată este aceeași cu numărul de ID al
dispozitivului. Apoi reveniți la ecranul de pornire al aplicației și camera va fi adăugată automat.
5. După aceea, faceți click pe pagina de configurare a camerei și selectați „Setări Wifi”. Selectați
„hot spot-ul routerului” unde puteți conecta camera la rețeaua Wifi de acasă și setați o parolă.
PROGRAM P2P:
Puteți viziona videoclipul direct prin intermediul camerei fără un router Wifi.
INSTRUCȚIUNI:
1. Resetați camera și activați modul AP
2. După ce porniți camera, puteți găsi o rețea în browserul dvs. Wifi care are același nume cu ID-ul
camerei dvs. (fără criptare).
3. Conectați-vă telefonul la această rețea și așteptați conectarea dispozitivelor.
4. La fel ca în modul router, adăugați camera direct prin intermediul aplicației și utilizați-o normal.
Dacă ați adăugat anterior o cameră, vă puteți conecta direct la ea.
5. Când cele două dispozitive sunt conectate cu succes, puteți deschide și viziona videoclipuri.
ATENȚIE!
- Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a le utiliza pentru prima dată și urmați-le cu
strictețe.
- Opriți produsul atunci când nu îl folosiți.
- Nu modificați sau dezasamblați părți ale dispozitivului.
- Verificați cablul în mod regulat pentru eventuale defecțiuni. Nu utilizați dispozitivul dacă
cablul este deteriorat.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.

