
KALAY            Android QR   IOS QR 

KALAY APPLIKÁCIÓ 

Használati útmutató 

 

 

Szükséges eszközök: 

-Egy vezetéknélküli router, annak hálózati neve és jelszava, ha szükséges. (Megjegyzés: A 

router csak 2.4 Ghz frekvenciát fogad. Használjon számokat és betűket a hálózat nevének és 

jelszójának beírásakor.) 

-Egy okos eszköz, ami lehet akár Androidos telefon, tablet (legalább Android 6.0), vagy 

iPhone, iPad, iPod Touch (legalább IOS 8.0). 

 

 

Applikáció letöltése 

 

 

 

 

 

 

Applikáció linkjei: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tutk.kalay&hl=hu 

https://apps.apple.com/hu/app/kalay/id1204144198?l=hu 

1. Szkennelje a QR kódot készüléke kamerájával, hogy le tudja tölteni az applikációt 

2. Töltse le a készüléke rendszeréhez megfelelő szoftvert (Play áruház, IOS áruház) 

***Közvetlenül le tudja tölteni a „KALAY” applikációt a Google Play, vagy az Apple Store-ból.*** 

Ez az útmutató leírja, hogy hogyan használja a wifis-kameráját és hogyan telepítse a hozzá társítandó 

applikációt. Alaposan olvassa át és értelmezze az útmutató tartalmát, mielőtt használja eszközét. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tutk.kalay&hl=hu
https://apps.apple.com/hu/app/kalay/id1204144198?l=hu


***Várjon 3-5 percet. Ha nincs WIFI csatlakozási pont, akkor 

indítsa újra a kamerát és várjon, míg újra betölt.*** 

Kamera csatlakoztatása 

(Megjegyzés: Mielőtt hozzákezd, csatlakoztassa az eszközt töltőre (DC 5V 1A/2A) és kapcsolja 

be.) 

1. Lépés 

Kapcsolja be a kamerát, majd menjen a telefonjában a beállításokba. Nyomjon a „WI-FI”-re, 

majd csatlakoztassa a kamera hálózatára (minden eszköz UID száma egyedi). (AP mód) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lépés            3. Lépés 

Nyissa meg a „Kalay” applikációt, nyomjon         Válassza ki a „Been connected to the 

a „+”, majd az „IPCam” ikonra.                                 router”-t, majd írja be a termék jelszavát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Mikrofon 

2. Hangerő 

3. Visszajátszás 

4. Videórögzítés 

5. Fotó 

6. Videó minőség 

7. Vízszintes tükrözés 

8. Függőleges tükrözés 

***Az otthoni, 2.4Ghz-es WI-FI biztosítja a stabilabb 

kapcsolatot az eszköz kommunikációja számára.*** 

  1      2      3        4         5         6        7          8 

4. Lépés              5. Lépés 

A felugró ablakba írja be az eredeti jelszót,              Az erősebb kapcsolat érdekében,  

majd változtassa és erősítse meg az újat.                 csatlakoztassa az otthoni WI-FI-hez 

                                                                                          a „WI-FI Settings”-nél. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beállítások 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gyakran ismételt kérdések 

-Milyen MicroSD kártyára van szükség a rögzítéshez? Miért nem tudom használni a sajátom? 

A kamera 128 GB-ig bővíthető. Használjon „High Speed” Class 10 FAT 32 formázott kártyát. 

Használat előtt formázza a kártyáját. Ha nem ismeri fel, próbálja újra behelyezni az eszközbe. 

-Miért nem lesz online a kamera? 

1. Töltöttségi szintje alacsony. 2. Ellenőrizze a routerjének működését. 3. Gyenge WIFI jel.    

4. Rossz jelszó a WI-FI beállításokban. 

-Miért nem sima az élő kép? 

Válasszon egy megfelelő felbontást az internetsebességéhez mérten. 

-Miért nem tudok menteni az SD kártyámra? 

Az SD kártyát az első használat előtt formázza le. 

-Mit tegyek, ha elfelejtettem a jelszavamat? 

Nyomja meg a visszaállító (reset) gombot 10 másodpercig, hogy visszaállítsa a gyári 

beállításokat. 


