Felhasználói Kézikönyv
P2P WP2P WiFi alapú Biztonsági kamera
Ez a felhasználói kézikönyv tömören megmutatja Önnek, hogyan sajátíthatja el a termék
helyes használatát és részletes tájékoztatást ad az egyes lépésekről. Kérjük, mielőtt a kamerát
használja, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót! Tartsa meg a kézikönyvet! Reméljük,
termékünk helytáll a mindennapi élet különböző területein és hosszú távú szolgáltatást nyújt
Önnek!

Termék Minőségbiztosítása
Ez a termék megfelel az FCC és CE minősítő hatóság szabványainak, amely garantálja a
felhasználói biztonságot.
I. A TERMÉK JELLEMZŐI
1. Android és iOS rendszer-támogatott.
2. Töltés közben is jól működik.
3. Mobil applikációval távolról is irányítható video-rögzítés.
4. Mobil alkalmazással távolról is irányítható fotózási lehetőség.
5. 7 * 24 órás szünetmentes működés.
6. Fényképes, videofelvételes, éjjellátó funkcióval ellátott, mozgásérzékelős riasztási
funkció.
7. Pontról-pontra kapcsolat, internet nélküli működtetés.

A hálózati megfigyelő kamera gyors használatához szükséges lépések
Ez a termék egy 25 képkockás HD minőségű (1,080P) hálózati megfigyelő kamera, mely
integrálja a külső micro SD kártya és egy multifunkcionális, magas technológiájú
videofelvételre és fényképezésre is alkalmas eszközt, mely éjjellátó funkcióval is ellátott,
mozgás-riasztással és internetalapú, valós idejű nyomon követésre és fájlok tárolására is
alkalmas. Nagy kapacitású akkumulátorral van ellátva és 5 megapixeles HD felvételre
alkalmas. Támogatja akár a 32 GB-os micro SD kártya használatát akár 7 * 24 órában
szünetmentesen és a letöltött alkalmazással kényelmesen irányítható. Sőt, úgy működik, mint
a legjobb lopás gátló és bizonyítékok összegyűjtésére szolgáló rejtett készülék.
I. A MOBIL-ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE
Android telefonoknál kérjük, látogasson el a Google Play áruházba és töltse le a
P2PLiveCam alkalmazást.
I-phone-oknál kérjük, látogasson el az AppStore áruházba és töltse le a P2PliveCam
alkalmazást.
II. P2P WIFI ALAPÚ KAPCSOLAT (AP módban)
1.Hálózat nélkül csatlakozzon, kapcsolja be a kamerát, majd a WLAN kapcsolatot a mobilján,
keresse meg az eszköz által kibocsájtott WIFI jelet (mely a WIFI név a kamera UID száma).
(Ajánlott 3 percet várni arra, hogy a telefon WLAN kapcsolata megtalálja a WIFI jelet).
2.Ha a telefon megtalálta a WIFI jelet, kattintson a csatlakozásra. (Itt a WIFI jelnek nincs
jelszava), majd nyissa meg az alkalmazást, kattintson

, és megtalálja a WIFI kamerát.

III. WIFI ALAPÚ KAPCSOLAT II. (Távoli üzemmódban)
1. Ezután kapcsolja be a fényképezőgépet (30 másodperc múlva a kék jelzőfény pislákolni
kezd, mely azt jelzi, hogy a kamera be van kapcsolva - majd a piros jelzőlámpa folyamatosan
vibrál, mely a nyitottWIFI jel vételét mutatja).
2.Kapcsolja be a mobilján a WLAN üzemmódot. Ezután használja a mobilját arra, hogy
keress a WIFI jelet (a WIFI név az kamera UID száma) melyet a kamera bocsájt ki, majd adja
meg a jelszót a kapcsolódáshoz. (A csatlakozásig körülbelül 3percet kell várni.).
3. Miután a mobil csatlakozik a WIFI-hez (melyet a kamera bocsájt ki), nyissa meg az
alkalmazást .
, majd kattintson a kamera keresés opciójára
,

4. Ezután egy hosszú kattintással kattintson az ikonra,

majd kattintson
nyomja le az ikont:

erre, válassza ki az SSID-t és adja meg a jelszót, majd

5. Ezután menjen az alkalmazás első oldalára, a WIFI kamera a belépést jelzi és a telefon
automatikusan kapcsolódik az otthoni WIFI routeréhez, várjon egy percet, majd a készülék
ismét kapcsolatba került.
6. Ha a kamera „nem elérhető” jelzést mutat, akkor lépjen ki az alkalmazásból, majd újból
nyissa meg azt, várjon egy percet és csatlakozzon.
III – WIFI ALAPÚ CSATLAKOZÁS III. MÓDSZERE
1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a telefon csatlakozott a WIFI-hez, majd kapcsolja be a
készüléket.
2. Nyissa meg a telefonra már előzőleg letöltött és telepített alkalmazást. (Az alábbi képeken
mutatjuk az adott műveletek lépéseit.)



Nyissa meg az ikont:



Kattintson a



Kattintson a

.

3. lépés (Írja be az eszköz UID számát, vagy olvassa be a QR-kódot).
4. lépés (Kattintson a

, itt kiválaszthatja a rendelkezésre

álló otthoni WIFI jelet, majd írja be:

).

5. Miután a WFI kapcsolat létrejön, az alkalmazáson látni fogja az élő felvételt.
6. Ha az otthoni router WIFI jeléhez való csatlakozás sikeres, a vörös jelzőfény
folyamatosan világít.
IV. AZ ALKALMAZÁS PONTRÓL PONTRA VALÓ CSATLAKOZÁSA
(Amikor otthon tartózkodik és nincs szüksége internetre, nem kell internet-kapcsolat ahhoz,
hogy a kamerát ellenőrizze, elég csak a telefonját csatlakoztatni az eszközhöz, hogy
ellenőrizhesse az eszköz működését otthon.)
1. Kapcsolja be a kamerát, majd keressen rá a WIFI jelre (a WIFI név a kamera UID száma)
mely az eszköz által lett elküldve a telefonjára. Adja meg a jelszavát, hogy csatlakozni tudjon
a WIFI jelhez (Ez körülbelül három percet vesz igénybe.)
2. Miután a mobil csatlakozik az eszköz által kibocsájtott WIFI jelhez, nyissa meg az
alkalmazást és kattintson rá, hogy az alkalmazáson keresztül használhassa az eszközt.
V. ÁLLÓ KÉP, VIDEÓ-FELVÉTEL ÉS A RIASZTÁS HASZNÁLATA
1.Az alkalmazáson belül nyissa meg az élő videót az alábbi ábra alapján, a
képernyő felső részén a "1080P, 720P, 480P" látja, melyek közül
kiválaszthatja azt a lehetőséget, amelyiket szeretné használni. Szintén itt
állíthatja be a színkontraszt mértékét és a fényerőt.
Itt balról jobbra a következő funkciók állnak
rendelkezésre: monitor, fénykép, video-rögzítés, bal/jobb gomb, fel/le
gomb. Ha rákattint a "fénykép" vagy a "video-felvétel" ikonra, a képek
vagy videók a telefon memóriájába kerülnek mentésre (mint ahogyan az az
alábbi képen is látható).

2.A "Cam" ikon hosszabb idejű lenyomásával beállíthatja a
további lehetőségeket.

3. Speciális beállítások (Ha távolról szeretné változtatni a készülék
alapfunkcióit.)

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

1. Telepítse a számítógépére a keresési eszközt
(ami a lemezen található).
(Megjegyzés: a kezelést csak LAN kapcsolaton keresztül tudja beállítani).
2. Kattintson erre az ikonra,
csatlakozása.

ahhoz, hogy megjelenjen az eszköz hálózathoz való

3. A keresett IP-címre kétszer kattintson rá. A következő oldalon írja be a felhasználói nevet
(admin), majd kattintson a megerősítésre. (Megjegyzés: az eredeti felhasználói név: admin,
jelszó nélkül.)
4.Miután a következő lépéseket sikeresen beállította, kattintson az „Enter” ikonra. Töltse le a
szükséges alkalmazásokat és első használat előtt válassza ki a nyelvezetet.

5. Kattintson ismét
ábra is mutatja).

6. Kattintson

a beállítási oldalra (mint ahogyan azt az alábbi

, hogy beállítsa a menüpontokat.

7. Rendszer kezelésének beállítása: válassza ki a beállítani kívánt elemet (mint ahogyan az
lentebb látható).

SZÁMÍTÓGÉPES TÁV-KEZELÉS
1. Először telepítenie kell a számítógépre a kliens-szoftvert

2. Miután befejezte a telepítést, azt az ikont találhatja meg a
számítógépen:

3. Kattintson duplán a fenti ikonra és a következőt fogja látni:

4.Felhasználó név (fiók): admin. A jelszó helyét hagyja üresen, oda nem kell írni semmit.

5. Ezután, mint ahogyan a fenti képen is, kattintson a "1"-re (piros kör mutatja), majd
kattintson a "2"-re, majd nyomjon a keresés indításához. Ezután megtalálja az IP védettséget,
mint ahogyan azt az alábbi ábra is mutatja, majd adja meg a UID számot és a felhasználó
nevet majd kattintson az "OK" lehetőségre.

Ezután az élő videót fogja látni.

Változtassa meg a jelszót:

FŐ FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA
1. Idő beállítás:
Nyílt rendszer kezelési oldal – „time setting-idő beállításra kattintás – „time zone-időzóna”
kiválasztása - szinkronizálja a befogadó eszközzel - mentsen.
2. Felhasználói jelszó beállítása:
Nyissa meg a "change password-jelszó módosítás" lehetőséget – írja be az új jelszót - erősítse
meg az új jelszót - mentsen.
1. A készülék jelszavának megváltoztatása (az eredeti jelszó: 8888):
Nyissa meg a "hálózat beállítása" menüt - P2P beállítása - írja be az új jelszót - mentsen –
térjen vissza a rendszer-kezelési felülethez és indítsa újra az eszközt. (Ezt is be tudja állítani
távolról is az alkalmazás segítségével).
4. Riasztási beállítás
Nyissa meg a "alarm setting-riasztás beállítása" lehetőséget – kezdje el a ’alarm setting riasztás beállítás”-t – kattintson a beépített IP kamerára - válassza ki a kívánt érzékenységet.
(A 6-os beállítás javasolt.)
5. SD kártya beállítása
Első használat esetén az SD kártya formázása szükséges – állítsa be az SD kártya szükséges
beállításait, hogy a kívánt funkció később elérhetőek legyenek.
6. Az SD kártya tartalmának megtekintése
1. módszer: Húzza ki a kártyát, és helyezze be egy kártyaolvasóba.
2. módszer: IE ügyfél - beállítás - SD kártya - felvétel – mentett (SD) fájlok - válassza ki a
letölteni kívánt dokumentumot.
.MŰSZAKI ADATOK
KÉP
FELBONTÁS
VIDEO FORMÁTUM
KERET
LÁTÓSZÖG
ÉJJELLÁTÓ LÁMPA
MOZGÁSÉRZÉKELÉSI TÁVOLSÁG
FÉNYKÉPKÉSZÍTÉSHEZ
MINIMÁLIS MEGVILÁGÍTÁS
FOLYAMATOS FELVÉTELI IDŐ
TÖMÖRÍTETT FORMA
HANGFELVÉTELI TARTOMÁNY
FOGYASZTÁS
TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET

5 megapixeles CMOS
1080P
AVI
25
120°
24 szupererős lámpa
6 méter egyenes távolságban

MŰKÖDÉSI PÁRATARTALOM
MEMÓRIAKÁRTYA TÍPUSA
MEMÓRIAKÁRTYA MAX.
LEJÁTSZÓ SZOFTVER
OPERÁCIÓS RENDSZER
MOBILTELEFON OPERÁCIÓS
RENDSZER
WEB-BÖNGÉSZŐ
KLIENS-SZOFTVER EGY IDŐBEN
TÖRTÉNŐ MŰKÖDÉSE

15-85% relatív páratartalom
Micro SD kártya
32GB
VLCPlayer / SMPlayer
Windows/Mac OS X
Android / iOS

1LUX
7*24 óra megszakítás nélkül
H.264
15 ㎡
350mA / 3,7 V
-20-80 ℃
-10-60 ℃

IE7 és a feletti, Chrome, Firefox, Safari, stb.
4 kliens-szofver egyidejű működése

HIBAELHÁRÍTÁS
1. A távirányító nem érzékelt.
Kérjük, válassza ki a hálózati követelményekhez szükséges legmegfelelőbb meghatározást.
2. Az SD kártya nem menti a felvételeket.
A memóriakártyát első használat előtt formázni kell.
3. A készülék nem csatlakoztatható a hálózathoz.
Kérjük, válassza ki a hálózat jellegéhez mérten a legmegfelelőbb csatlakozási módot.
4. A memóriakártyára került videó lejátszása a letöltött alkalmazáson nem folyamatos.
Ez a mobiltelefonok különböző dekódolásának köszönhető. Beállíthatja a felvevő készüléket,
hogy illeszkedjen a mobiltelefonjához.
5. Elfelejtette a jelszót.
Közvetlenül kattintson a „reset-törlés” gombra 10 másodpercig hogy visszaállítsa a gyári
beállításokat.

ÓVINTÉZKEDÉSEK
Használja alkalmanként: kérjük szigorúan tartsa be a vonatkozó állami rendelkezéseket és
ne használja saját felelőségére illegális célokra.
Szoftver frissítés: a termék jobb teljesítménye érdekében a gyártó folyamatosan javít a
szoftveren. Ezt a terméket úgy tervezték, hogy az ügyfelek gondoskodjanak a megfelelő
szoftverfrissítésen. Kérjük, kérdezze meg a helyi viszonteladóját a legújabb szoftververzióról, illetve a letöltési lehetőségekről.
Üzemeltetési hőmérséklet: kérjük, az eszközt természetes hőmérsékleti viszonyok mellett
használja. Ne működtesse azt olyan hőmérsékleti adottságoknál, amely az emberi test számára
elviselhetetlen.
Működési páratartalom: kérjük, azt eszközt olyan környezeti páratartalmi feltételek mellett
használja, mely az emberi szervezet számára elviselhető. Ne tegye ki azt nedves környezeti
hatásoknak – mivel a termék nem vízálló.

