MINI CAMERA

UPORABNIŠKI PRIROČNIK
Brezžična mini varnostna kamera vam omogoča odličen nadzor nad prostori, osebami in vašo lastnino
kar preko mobilnega telefona.
Pred prvo uporabo natančno preberite priložena navodila za uporabo, ter jih shranite v namen
prihodnje uporabe.
VSEBNOST PAKETA
1x Wifi kamera
1x USB polnilni kabel
1x magnetno stojalo
1x Navodila za uporabo
1x Letna garancija
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
• Ločljivost: 720P / 1080P
• Podporni sistem: l0S / Android | Windows / Mac OS X
• Kot zaznavanja: 150 °
• Infrardeča valovna dolžina: podpira pomnilnik TF / 1-128 GB
• WiFi funkcija: prenos slike / daljinski upravljalnik
• Način pretvorbe: samodejni preklop
• Čas neprekinjenega snemanja: več kot 1 uro
• Velikost izdelka: 3,5 x 2,5 cm

• Video način: SD / HD
• Oblika slike: JPG
• Vtičnica: USB vmesnik

1. Leča
2. Gumb On/off
3. Indikator polnjenja
4. Wi-Fi indikator
5. Gumb Mode
6. Odprtina za micro kartico SD
7. USB odprtina za polnjenje
NAVODILA ZA UPORABO
Ko prejmete napravo, najprej uporabite priložen polnilni kabel ter napolnite napravo. Micro USB
vstavite v polnilni vhod kamere drugi konec pa vključite v električno USB napajanje (npr. v
računalnik ali adapter z USB vhodom, ki ga nato vstavite v električno vtičnico). Ko kamero
napolnite, sledite spodnjim korakom, da zaključite nastavitve. Opomba: za shranjevanje video
posnetkov kamere priporočamo, da kamero uporabljate skupaj s SD kartico. Ta paket ne vsebuje SD
kartice.

INŠTALACIJA MOBILNE APLIKACIJE:
1. Inštalirajte HDWifiCamPro aplikacijo. Za hitrejšo inštalacijo skenirajte kodo.

2. V aplikaciji kliknite +, da dodate novo kamero.
3. Če kamero uporabljate prvič ali jo povezujete na novo omrežje morate izbrati: “povezava kamere
na Wifi omrežje”.
4. Izberite “Add online camera” in vpišite podatke:
• Ime
• ID številko - lahko dodate na dva načina: skenirajte QR kodo na kameri ali jo poiščite preko
omrežja.
• Geslo: 6666 (lahko ga kasneje spremenite)
PRIPOMOČKI V APLIKACIJI:
• Zajem slike ali videa
• Snemanje zvoka
• Poslušanje zvoka
• Uravnavanje svetlosti, kontrasta in zvoka
• Zrcaljenje slike
• Izbira luči
• Kakovost videa
• Galerija slik
• Video datoteke
• Arhiv alarma
NASTAVITVE KAMERE:
• Nastavite ali spremenite povezavo Wifi
• Sprememba nastavitev za SD kartico
POVEZAVA KAMERE NA WIFI OMREŽJE
Najprej kamero resetirajte na tovarniške nastavitve, tako da tiščite gumb “on/off” za 5 sekund.
Izberite AP nastavitev. Indikator Wifi povezave bo začel počasi utripati (1x na 3 sekunde). Po tem
pojdite v nastavitve mobilne naprave in se povežite na Wifi omrežje kamere (Wifi omrežje bo
imenovano kot ID številka kamere). Počakajte, da se telefon poveže, preden odprete aplikacijo na
telefonu.
1. Za tem odprite aplikacijo
2. Izberite “+”
3. Izberite opcijo “connect the camera to the WiFi network”.
4. Kliknite Wifi konfiguracijo in potrdite, da je prikazano omrežje enako kot ID številka naprave.
Nato se vrnite na začetni zaslon aplikacije in kamera bo dodana avtomatično.

5. Za tem kliknite na stran konfiguracije kamere in izberete “Wifi settings”. Izberite “routher hot
spot”, kjer lahko kamero povežete z vašim domačim Wifi omrežjem in ji nastavite geslo.
P2P PROGRAM:
Video lahko gledate direktno preko kamere brez Wifi routerja.
NAVODILA:
1. Resetirajte kamero in prižgite AP način
2. Potem, ko prižgete kamero, lahko v vašem Wifi brskalniku najdete omrežje, ki ima isto ime kot je
ID vaše kamere (brez inkripcije).
3. Vaš telefon povežite na to omrežje in počakajte, da se napravi povežeta.
4. Tako kot v router načinu, kamero dodajte direktno prek aplikacije in jo normalno uporabljajte. Če
ste pred tem kamero že dodali, se lahko nanjo direktno povežete.
5. Ko sta napravi uspešno povezani lahko odprete in si ogledate videe.
OPOZORILO!
-

-

Pred prvo uporabo natančno preberite navodila ter jih dosledno upoštevajte.
Kadar izdelka ne uporabljate, ga izklopite.
Delov naprave ne spreminjajte ali razstavljajte.
Kabel redno preverjajte, če se pojavijo kakšne napake. Ne uporabljajte naprave, v kolikor je
kabel poškodovan.
Otroci se z napravo ne smejo igrati.

