
 

 

4G NAPELEMES KAMERA 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

 

 
  

*Kérjük, vegye figyelembe, hogy a használati útmutató előzetes figyelmeztetés nélkül változtatható* 

4G Napelemes Kamera 

Helyezze a kamerát a napelemével direkt napfény irányába. 

Ellenkező esetben a kamera alacsony teljesítményen működhet. 
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I. Eszközök ismertetése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.) 4G antenna 

2.) Napelem (napfény irányába nézzen) 

3.) Emberi mozgásérzékelő (jelet küld) 

4.) Fehér fényforrás (kevés fény esetén) 

5.) Infravörös fény (fehér fény helyett kevés fény esetén) 

6.) Lencse (rögzítés) 

7.) Fényjelzők 

-Sárga: töltés (BE - töltés alatt, KI - feltöltve/nem tölt) 

-Zöld: mozgásérzékelés; BE - érzékelt mozgás 

-Vörös: bekapcsolt állapot, BE - érzékelt mozgás, távvezérlés 

 esetén, 4G csatlakozás (KI - sikeres csatlakozás 4G-hez) 

-Kék: BE - 4G-hez sikeresen csatlakoztatva 

8.) Fényérzékelő (nappal, vagy éjszaka) 

9.) Kapcsolók (Ki, Be kapcsolás) – óvatos használat! 

10.) Hangszóró és TF nyílás – óvatos használat! 

11.) NANO SIM kártya slot – 4G NANO SIM kártya (elegendő adatcsomag szükséges) 

12.) Bekapcsoló gomb (nyomja 1 másodpercig a bekapcsoláshoz, nyomja 3 másodpercig a 

 kikapcsoláshoz) 

13.) TF kártya slot (8Gb, 16Gb, 32Gb, 64Gb SD kártyák – formázva!) 

14.) Reset gomb (hiba esetén nyomja 5 másodpercig a visszaállításhoz) 

Használat előtt helyezzen be memóriakártyát, majd formázza azt le. 

Használjon eredeti C10, nagy sebességű FAT 32GB memóriakártyát. 
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Tartozékok: 

-Kamera 

-Tartószerkezet 

-4G antenna 

-USB töltőkábel 

-Csipesz / csavarhúzó 

-Használati útmutató 

 

Jellemzők: 

-Megszakíthatatlan napfénnyel, napenergiával működik 

-HMD (emberi mozgásérzékelés): a kamera 1 másodpercen belül rögzíteni kezd, amint 

emberi mozgást (10m-en belül) érzékel, miközben figyelmeztetést küld az APP-on keresztül 

-Távoli bekapcsolást (ébresztést) is támogatja 

-4G/LTE hálózat (4G SIM kártya szükséges) 

-Manuálisan változtatható fehér fény és infravörös között éjszakai környezetben 

-Bekapcsol a fény, ha emberi mozgást érzékel (beállítható manuálisan) 

-Helyi fájlmentés TF kártyára, vagy felhőre való feltöltési lehetőség (tárhely szükséges) 

 

 

II. Csatlakoztatás 

 
 1. Applikáció 

 A 4G SIM kártya behelyezése után töltse le a „Mycam” alkalmazást a megfelelő 

áruházból. 
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 Az applikáció sikeres feltelepítése után regisztráljon egy új felhasználót (helyes 

 adatok megadásával kapja meg az ellenőrző kódot) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SIM kártya és SD kártya behelyezése 

 Egy csavarhúzó segítségével vegye le a kamera alján található hangszóró fedelét, 

 majd helyezze be a 4G képes NANO SIM kártyát, majd egy számítógéppel leformázott 

 TF SD kártyát a megfelelő helyre. A fedelet megfelelően csavarozza vissza, hogy 

 maximális, IP66 vízállóságra legyen képes az eszköz. Ezután helyezze fel a 4G 

 antennát.  

 

 

 

3. Kamera bekapcsolása 

 Néhány modell a kapcsoló állításával, akku behelyezésével, vagy a Bekapcsológomb 

 megnyomásával kapcsolhatók be. 

 
 

 Bekapcsolás után a zöld, piros fényjelzők felvillanása után a kék fényjelző jelzi a 

 sikeres, üzemképes állapotot (ha nem vált kékre, egy idő után resetelje az eszközt). 

  Nyissa fel a vízálló fedelet     Kapcsolja át a kapcsolót jobbra/balra 
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4. Kamera beállítása 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az eszköz hozzáadása után a Kamera ikonra kattintva férhet hozzá a valós idejű élőképhez az 

applikáción keresztül. 

 

       Új eszköz hozzáadása / 4G kamera kiválasztása / Kamera QR kódjának szkennelése 

             Eszköz elnevezése    / Továbbiak befejezése / Valós idejű élőkép 
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III. Használat 

  

 1. Eszközök listája 

        

    Szerkesztés (Edit): Lekérdezheti az eszközazonosítót, majd  

    átnevezheti (nyomjon hosszan az ID számra a másoláshoz) 

 

    Megosztás (Share): Megoszthatja az eszközt másokkal, hogy a 

    saját felhasználójukkal csatlakozzanak az eszközhöz 

 

    Törlés (Deletion): Törölheti az eszközt az eszközök közül 

 

    Felhő (Cloud): Engedélyezheti a felhőre való feltöltést, hogy 

    vissza tudja nézni a felvételeket a felhő tárhelyből bármikor 

 

 

 

 2. Üzenetek 

  

    Rendszerüzenetek (System Message): Lekérdezheti  a  

    megosztott üzeneteket és a fizetési üzeneteket 

 

    Eszköz üzenetek (Device Message): Lekérdezheti a riasztási 

    üzeneteket (pl. mozgásérzékelés, alacsony töltöttség) 
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 3. Felhasználók 

  

    Kijelentkezés (Sign Out): A felhasználók kijelentkezhetnek, vagy 

    átléphetnek másik felhasználóba 

 

    Fájlok (My Files): A helyi videók és fotók megtalálhatóak és 

    itt kezelhetők 

 

    Verzió (Detection New Version): Az applikáció verziószáma 

 

    Értesítések (Push Notification): Be/Kikapcsolhatóak az  

    értesítések eszközönként (alapértelmezetten BE) 

 

 

 

 

 4. Funkciók 

 

    Felbontás (Resolution): Nyomjon az „SD” ikonra, hogy HD  

    felbontásra váltson 

    Képernyő (Screen): Nyomjon a „Full Screen” ikonra, hogy  

    átváltson teljes képernyős módba 

    Video: Nyomjon a „Record” ikonra, hogy elkezdje a rögzítést. 

    Nyomja meg újra, hogy befejezze a rögzítést és elmentse a  

    felvételt. Megtekintheti a fájljai között 

    Fotó: Nyomja meg a „Photo” ikont, hogy készíthessen egy  

    pillanatfelvételt. Megtekintheti a fájljai között 

    Hangüzenet (Hold to talk): Nyomja és tartsa a „Press and  

    Speak” ikont, hogy távoli hangüzeneteket adjon meg 

    Hang (Voice): Alapértelmezetten KI. Nyomja meg a   

    bekapcsoláshoz. Ezzel a környezet hangja figyelhető 

    SD: Megnézheti az SD kártyán lévő felvételeket (HD) 

    Akkumulátor (Battery): Hátralévő töltöttség 

    Jelerősség (Signal): Hálózati státusz 
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   5. Beállítások 

  

    Alap beállítások (Basic): 6. pontban részletesen 

    Riasztási rögzítés (Alarm): 

     Mozgásérzékelés (Body Detection): Ki, Bekapcsolható 

     (kapcsolja be, hogy rögzítsen mozgás esetén) 

     Rögzítési idő (Recording Time): Választható, hogy  

     emberi mozgásérzékelés esetén milyen hosszúságú 

     videót rögzítsen (20/40/60 másodperc) 

    SD kártya (SD Card): Hátralévő tárhely megtekintésére és az SD 

    kártya formázására van lehetőség. Lehetőség van a kártya  

    újra írására, tehát ha megtelik a tárhely, a legrégebbi videót 

    felülírja az újabb felvétel 

    Időzóna (Time Zone): Beállíthatja az időzónát 

    Eszköz információ (Device Information): Eszköz verziószáma 

    Verzió frissítés (Firmware Update): Frissítheti a legújabb verziót 

 

 

 

 6. Alap beállítások 

  

    Módok (Working mode): Alvó mód ki/be. Alvó módban csak 

    mozgásérzékelés után lép működésbe az eszköz.   

    Alapértelmezetten az eszköz 30 másodperc után ’standby’ 

    módba kerül 

    Fénymódok: Váltás fehér és infravörös fény között 

    Mikrofon (Mic): Mikrofon erőssége 

    Hangszóró (Spk): Hangszóró erőssége 

    Tükrözés (Mirror): Horizontális tükrözés (nem elérhető) 

    Forgatás (Flipping): Vertikális tükrözés (nem elérhető) 

    Fényjelző (Indicator Light): A fényjelző ki/be kapcsolható 
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 7. Megosztás 

 Nyomjon a „Share Management”-re a képernyő alján, majd nyomjon a   

 „Share” lehetőségre, hogy megoszthassa az értesítéseket és a főbb információkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8. Kamera törlése 

       Nyomjon a „Delete Device” ikonra, hogy kitörölje az eszközt. 

 

 9. Felvételek megtekintése 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyomjon az „SD Card Playback”-re, állítsa  Helyi videókat és fotókat a „My”-ra való  

be a kezdési időt, majd válassza ki a                             kattintás után a „My Files”-ban nézhet. 

lejátszani kívánt felvételt. 
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3m hosszabbító kábel  Rögzítő 

Levehető napelem panel       Lecsatlakoztatható Napelem, kamera csatlakozás 5V AC töltés 

Dual töltőkábel           Csatlakozás kamerához Extra 5.5W napelem           Dual napelem  

Levehető napelem panel      Lecsatlakoztatható Kültéri, beltéri használathoz   Dual 11W napenergia 

IV. Tartozékok használata 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

V. Specifikációk 

 

-2.0 MP /1920*1080 felbontás 

-4G frekvencia 

-Lefedettség 0-15m / 80° 

-Működési hő -10°C - +60°C, Működési páratartalom 0%-90% 

-Ébresztési módok: HMD (emberi mozgásérzékelés) / Távoli ébresztés 

-Nyugalmi fogyasztás: 0.04W 

-Működési fogyasztás: Nappal<2W ; Éjjel<3W 

-IP66 vízállóság 

Csipesz SD-hez          5V töltő 
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VI. Hibaelhárítások 

 

Nem kapcsol be az eszköz és nem reagál semmire: 

-Vizsgálja meg, hogy a csatlakozók és az eszköz sérülésmentesek-e. 

-Állítsa vissza, resetelje az eszközt, ha tudja. 

-Ha nem oldódott meg a probléma, vegye fel a kapcsolatot a termék árusítójával. 

Az eszköz megsérült: 

Ha az eszközt fizikai sérülés éri, meghibásodhat. Ha nem oldódik meg a probléma, vegye fel a 

kapcsolatot a termék árusítójával. 

 

VII. Biztonsági figyelmeztetések 

 

Kérjük, tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat használat közben: 
1. Szigorúan tartsa be a vonatkozó nemzeti törvényeket és rendeleteket és ne használja 

ezt a terméket illegális célokra. 

 

2. Ne szerelje szét, illetve ne próbálkozzon meg a termék javításával, alkatrészek 

kicserélésével. Ha az eszköz felmelegedne, hagyja szabadon szellőzni, lehűlni. 

 

3. A precíz elektronikai alkatrészek miatt ne tegye közel erős mágneses területhez (pl. 

TV, hangszóró stb.) és ne tegye ki erős nyomásnak, rezgésnek, tűznek, illetve ne tegye 

vízbe és ne használja csapadékos környezetben. 

 

4. Használja az eredeti tartozékokat és a csomagolást, ha a terméket szállítani kívánja a 

legnagyobb biztonság érdekében. Óvatosan mozgassa az eszközt, hogy elkerülje 

annak bármiféle külső, vagy elektronikai sérülését. 

 

5. Az eszköz nem egy professzionális tárolóeszköz, ezért a fájljainak, felvételeinek 

biztonsága érdekében mindig másolja azokat fel a számítógépére. 

 

6. A beépített napelem napfény nélkül kevés energiát szolgál az eszköz számára, így 

felhős, vagy esős időben fontolja meg az áramforrásra való csatlakoztatást 


