Multifunctionális HD 1080P felbontású
WIFI jeltovábbítású fali kamera-csatlakozó(A1)
Használati Utasítás
A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE

WIFI jeltovábbítású kamera töltő
UTASÍTÁSOK
Ez a termék egy külső, HD1080P felbontású, memóriakártya-hellyel rendelkező, fényképeket, videókat is
tároló,

mozgásérzékelős

kamera-töltő,

működőképességű multifunkcionális tároló.

magas

technológiájú,

AC220V

feszültségű,

hosszú

SZUPER AJÁNLAT:
 Szuper tiszta optika, OV9712, mely hatása egyértelmű.
 Tömörített fálokat general, így a tárolás kisebb helyet igényel.
 Akár 8óra hosszás, folyamatos fényképezési lehetőségét a nagy kapacitású akkumulátor biztosítja.
 Megjelenése tökéletes, aprólékos, így az eszközt sokkal észrevétlenebben használhatja.
 A rejtett lencse segítségével nyugodtabban használhatja bárhol és bármikor az eszközt.
 A rejtett kapcsolók elősegítik a még tökéletesebb technológiájú és modern élményt.
 A HD 1080 lehetővé teszi a fotók és videók még világosabb, tisztább felvételeit.
 Vadonatúj, nagy sebességű USB csatlakozik közvetlenül a számítógéphez, mely garantálja az
adathozzáférést.
 Támogatja a HD webkamerák működését, általa megtapasztalhatja a tisztább világot.
 Támogatja a nagy – max.32GB - memória tárolást.
 Erőteljes hang-felvétel, fényképes és mozgásérzékelős funkciók, stb. jellemzik.
 Az eszköz külső memóriával tervezett, ezért sokkal praktikusabb és kényelmesebb az adatok
biztonságos helyen való tárolása.
 A mozgásérzékeléssel nem hagy ki egyetlen fontos pillanatot sem.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
1. Lencsék

I.

2. Memóriakártya hely

3. Reset gomb

4. Jelző fény

AZ ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

Android telefonoknál keressen rá a Google Playen a “P2PLiveCam”-re és töltse le az alkalmazást.
I-Phone-okhoz keressen rá a APP Store-ban a “P2PliveCam” alkalmazásra és töltse le azt.
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WIFI BEÁLLÍTÁS (1.lehetőség)

II.

1. Nyissa ki a memóriakárty-hely fedelét és helyezze be a kártyát, dugja be a töltőt és kapcsolja be

a készüléket.
2. Az okostelefonján nyissa meg a WIFI hozzáférést, futassa az alkalmazást és telepítse fel azt. (A

speciális lépéseket itt láthatja.)

1.lépés (Futtatás

)

2.lépés (kattintson a

)

3.lépés (Kattintso

)

4.lépés (írja be a UID számot, vagy scennelje be a QR kódot, melyet a kamera órájának fedő-hátlapján
találhat).
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5.lépés (kattintson a

arra a WIFI jelre. melyet az otthoni routerén fog, majd

írja be a jelszót és kattintson a

).

2. Miután sikeresen csatlakozott a WIFI-hez, az alkalmazáson láthatja az élő képet.
3. Amikor az óra kamerája sikeresen csatlakozott az ön otthoni routeréhez, a piros jelzőlámpa
folyamatosan ég, a kék jelzőlámpa pedig felvillan.
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III. WIFI KAPCSOLAT (2.lehetőség)
1. Kapcsolja be a kamera óráját (30 másodperccel később a kék jelzőlámpa villogni kezd, a kamera
órája bekapcsol és újabb 30 másodperc múlva a piros lámpa is villog, mely azt jelenti, hogy a
készülék fogja a WIFI jelet).
2. Kapcsolja be a mobilon a WLAN kapcsolati lehetőséget, keressen rá a WIFI elérhetőségre (a WIFI
neve a kamera óráján található UID szám), ezt a számot a kamera órája küldi, majd írja be a jelszót.
(Körülbelül 3percet kell várni a kapcsolatra.)
3. Miután a mobil kapcsolódott a WIFI jelhez-hez (melyet a kamera órája bocsájt ki), nyissa meg az

alkalmazást és kattintson

, keressen rá a kamerára és kattintson

5

és nyomja le a

4. Hosszan nyomja le a

. Válassza ki a SSID-et és írja be a jelszót, majd

kattintson a
kattintson a

, majd

.
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IV. AP direkt kapcsolat pontról pontra (amikor otthon van és a kamera órájának irányításához
nincs szükség internetre, csak a mobilján fogott, a kamera órája által küldött WIFI jelen
keresztül – az otthonában ellenőrizheti a működést.)
1. Kapcsolja be a kamera óráját, keressen WIFI jelet (a WIFI az UID szám lesz, melyet az eszközön
talál meg) melyet a kamera órája küld a mobiljára, majd üsse be a jelszót és kapcsolódjon rá a
WIFI jelre (3 perc szükséges a kapcsolat létrejöttéhez)
2. Miután a mobil kapcsolódott az eszköz által küldött WIFI-re, nyissa meg a telepítést, nyomja le a

, és így kezelheti az alkalmazáson található eszközt.

V.

Képernyős pillanatkép, videó-rögzítés és riasztás

1.

Az alkalmazáson belül nyissa meg az élő videót – a lenti rajz

alapján - a kijelző tetején megjelenő”720P, 480P” közül kiválasztva azt,
amelyik az Ön számára kedvezőbb. A színkontrasztot és a színerőt is
beállíthatja.

(Ezen az ábrán balról

jobbra a következő lehetőségek állnak rendelkezésére: monitor, videó
rögzítés, jobb-bal lehetőség, fel-le lehetőség.) A fénykép vagy a videórögzítésre kattintva a képek, illetve videók a telefon memóriájában
kerülnek elmentésre. (mint ahogyan azt az ábra is mutatja).
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2. Cam-kamera” funkciót hosszan lenyomva további beállítási
lehetőség áll rendelkezésére.

3. A javasolt beállítások (melyek a készülék alapfunkciói, távolról is
beállíthatóak):
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Számítógépes kezelési útmutató
1. Installálja a kereső szolgáltatást

(melyet a lemezen talál) a számítógépére.

(Megjegyzés: Az adminisztrációs beállításokat csak LAN-on keresztül tudja szerkeszteni.)
2.

Kattintson rá

, hogy elérje az eszköz internettel való kapcsolatát. (mint ahogy az

ábrán látja)

3.

Dupla kattintással lépjen rá a keresett IP címre, írja be a következő oldalon a felhasználó nevet
(admin) és kattintson rá a jóváhagyásra. (Megjegyzés: a beállított felhasználói név az „admin”,
ekkor nincs szükség jelszóra.)

4. Lépjen be a beállítások menüpontba, miután a fenti lépéseket megtette. Nyissa meg a csatlakozást

és válassza ki, hogy milyen nyelvet kíván használni (nyomja meg a következő
lehetőséget:

, hogy letölthesse és telepítse azt.)
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, hogy a beállítási lapra jusson

5. Kattintson a

(ahogyan azt lentebb is láthatja).
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6. Kattintson

, hogy elkezdje a beállítást:

7. A rendszerfelügyeleti beállítást a következő képpen tudja kiválasztani:
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FŐ FUNKCIÓK LEÍRÁSA
1. Idő beállítás:
Rendszerfelügyeleti oldal menyitása
idő-beállítás
eszközzel való szinkronizálás
mentés.

időzóna kiválasztása

a befogadó

2. Felhasználói jelszó beállítása:
Nyissa meg a "change password - Jelszó módosítása" lehetőséget
írja be az új jelszót
erősítse
meg az új jelszót
mentsen.
3. Az eszköz jelszavának módosítása (eredeti jelszó: 8888):
Nyissa meg a "network setting - hálózati beállítás" lehetőséget
P2P beállítása
írja be az új
jelszót
mentsen
lépjen vissza a rendszerfelügyeleti felületre, hogy újraindítsa az eszközt.
(Távolról, az alkalmazáson belül is be lehet ezt állítani).

4. Riasztás beállítása:
Nyissa meg a "alarm setting - riasztás beállítása"
kezdje el a riasztás beállítását
kattintson a
beépített IP címmel rendelkez kamerára
válassza ki a kívánt érzékenységet. (A 6-os beállítás javasolt.)

5. SD kártya beállítása:
Az SD kártyát formázása után helyezze azt be
lépjen be az SD kártya beállítási menüjébe, hogy
kiválaszthassa a szükséges funkciókat, mielőtt egyéb mást használna.
6. Memóriakártya tartalmának megtekintése:
1. módszer: Vegye ki a kártyát, és dugja be egy kártyaolvasóba.
2. módszer: IE ügyfélként
beállítás
SD kártya felvétel
letölteni kívánt fájlt.
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SD fájlok

válassza ki a

MŰSZAKI ADATOK
Pixel
5,0 megapixeles CMOS
Felbontás
1080p/720p
Videó formátum
ASF/AVI
Keret
25
Látószög
90 °
Mozgásérzékelés távolsága
6 m egyenes távolságban
Akkumulátor kapacitás
2400mAh
Folyamatos felvételi idő
8 óra
Tömörített formátum
H.264
Hangfelvétel tartomány
5㎡
Fogyasztás
240mA/3,7 V
Tárolási hőmérséklet
-20-80 ℃
Működési hőmérséklet
-10-60 ℃
Működési páratartalom
15-85% relatív páratartalom
Memóriakártya típusa
Micro SD kártya
Maximális kapacitása
32 GB-os memóriakártya
Lejátszó szoftver
VLC Player/SM Player
Számítógépes operációs rendszer
Windows/Mac OS X
Mobiltelefon operációs rendszer
Android/IOS
Webböngésző
IE7 és a feletti, Chrom, Firefox safari, etc
Korlátozott darab kliens szoftver használata 4 kliens szoftver egyszerre való használatát
egyszerre.
támogatja online.
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GYIK (GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK)
1. A távirányító nem elég.
Kérjük, válassza ki a jelenlegi hálózati környezetnek megfelelő beállításokat.
2.SD kártyára nem lehet menteni a fájlokat.
A memória kártyát formázni kell, mielőtt használná.
3.A készülék nem csatlakozik a hálózathoz.
Kérjük, a hálózati jellegétől függően válassza ki a legmegfelelőbb csatlakozási módot.
4.A memória kártyán lévő video akadozik az alkalmazáson.
Ez a mobiltelefonok különböző dekódolási képességének köszönhető. A felvételeknél beállíthatja a
mobiltelefonjához legjobban illeszkedő lehetőséget.
5.Elfelejtette a jelszót.
Közvetlenül kattintson a reset gombra 10 másodpercig, így a gyári beállítások visszaállítódnak.

ÓVINTÉZKEDÉSEK
Használja alkalom szerűen: kérjük szigorúan tartsa be a vonatkozó állami rendelkezéseket és ne használja
más, illegális célokra, cask a saját felelősségére.
Szoftver frissítés: a gyártó folyamatosan frissíti a szoftvert annak érdekében, hogy a termék teljesítményét
javítsák. Ezt a terméket úgy tervezték, hogy az felhasználónak kell gondoskodnia a szoftverfrissítésről.
Kérjük, a legújabb információkról és szofverekről, kérdezze meg a helyi forgalmazóját.
Működési hőmérséklet: kérjük, a terméket természetes hőmérsékleten használja. Ne működtesse olyan
körülmények között, amely az emberi szervezet számára nem alkalmas.
Működési páratartalom: kérjük, a terméket olyan páratartalomnál használja, mely az emberi szervezet
számára elviselhető. Ne tegye ki a készüléket nedves környezeti hatásnak, mivel azt nem vízállóra tervezték.
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