
 

WIFI/IP MINI DV 

Használati útmutató 

Köszönjük, hogy cégünk termékét választotta. A Mini Digitális Videó felvevő Óra ultra hordozható 

dizájnnal készült, számos területen használható, amellyel kényelmesé, biztonságossá és színessé 

teheti a mindennapjait. 

Kérjük, hogy készülékét az alábbi útmutatónak megfelelően állítsa be. 

A termék szerkezete: 

 

 

1. Kamera 2. Csatlakozó  3. TF kártya foglalat  4. Ki- és bekapcsoló gombok 

5. Üzemmód választó gomb (a gombot 5 másodpercig tartsa nyomva a használathoz)  

6. Kék/piros LED lámpa 

Kliens szoftver letöltése: 

1. Használja a következő URL-t a letöltéshez:  www.scc21.net. A telefonja operációs rendszerének 

megfelelő  szoftvert válassza ki és telepítse, vagy mobiltelefonjával olvassa le a QR kódot a 

telepítéshez. 

1. Ha Androidos telefonkészüléke van a Google Play áruházban keresse a „9527”  alkalmazást. 

2. Ha iPhone készüléke van az AppStoreban keresse a „9527”  alkalmazást. 

3. Amennyiben számítógépet használ, válassza a PC verziót, melynek Súgó menüpontjában elérhető a 

részletes útmutató. 



 

Tipp: Minden P2P (peer-to-peer) készülék el van látva a videó kamera azonosítót, a belépési jelszót, 

és a videó megtekintésére jogosító jelszót tartalmazó címkével. A kamera 

azonosító/felhasználónévhez írja be a címkén megadott kamera azonosítót; a belépési jelszóhoz írja 

be a címkén feltüntetett belépési jelszót; a hozzáférési kódhoz adja meg a videó megtekintésére 

jogosító jelszót. 

A WIFI használata a képfelvétel mobiltelefonon történő megtekintéséhez 

 

Várjon kb. 1 percet, amíg a „Clock” felirat megjelenik.  

A kamera bekapcsolását követően mobilkészülékén kapcsolja be a „ Wi-Fi” vagy a „Vezeték nélküli 

hálózatok” funkciót, majd keresse meg és válassza ki a „Clock” elnevezésű hálózatot és írja be a 

jelszót (jelszó: 12345678). Miután a kapcsolat sikeresen létrejött, nyissa meg a mobiltelefonja 

monitoring szoftverét , ott válassza ki és kattintson a készülékére. Ekkor látható lesz a 

képfelvétel. A local üzemmódban a hangot a készülék nem veszi fel és nem menti el. Lásd az alábbi 

képet: 

 

1.1 kép: Android felhasználói felület 

 



 

1.2 kép: iPhone felhasználói felület 

 

1.  Miután a videó megtekintéséhez szükséges helyi kapcsolat sikeresen létrejött, ki kell 

választania a „Beállítások”, majd „Vezeték nélküli hálózat beállítások” menüpontot, majd a 

„vezeték nélküli hálózat megnyitása” opcióra kattintva adja meg a helyi Wi-Fi routerének 

felhasználónevét és jelszavát. Végül kattintson az „igen” gombra. Miután a kapcsolódás 

létrejött, a felhasználó a hálózati üzemmódba kerül, az alábbi képen láthatóak szerint. 

2. Tipp: Az azonosító és a jelszó megadását követően a hálózat megkereséséhez és az ahhoz 

csatlakozáshoz kb. 60 másodpercre van szükség. Amennyiben a hálózati csatlakozás sikeres, a 

piros lámpa lassan villogni fog. Amennyiben a csatlakozás sikertelen, a mobilkészülék visszaáll 

a helyi üzemmódba és a kék fény fog lassan villogni (ebben az esetben kérjük, ellenőrizze, 

hogy helyesen adta-e meg az azonosítót, illetve a jelszót). 



 

2.1 kép: Android felhasználói felület 

 

2.2 kép: iPhone felhasználói felület 

 

1. Ha a beállítások sikeresen megtörténtek, visszajut a belépési felületre. A kamerafelvétel 

megtekintéséhez adja meg az azonosítót és a jelszót, melyet az alábbi kép szemléltet: 



 

3.1 kép: Androi felhasználói felület 

 

3.2 kép: iPhone felhasználói felület 

 

Ha vissza szeretne lépni a hálózati üzemmódból a helyi üzemmódba, tartsa nyomva 3 másodpercig az 

Üzemmód választó gombot, majd a készülék visszaáll helyi üzemmódba. 

Videó megtekintése számítógépen 

1. Megtekintés helyi hálózatról: A helyi hálózatok listájából válassza ki és klikkeljen a készülék 

nevére. Ha a készülék neve nem jelenik meg a listában, akkor a jobb egér gombbal kattintson 



egy üres területre, és a felugró menüben válassza ki a „Frissítés” opciót. Amikor a készülék 

neve megjelenik, kattintson rá a videó megtekintéséhez. Lásd az alábbi képet: 

 

 

Tipp: A LAN eszköz automatikusan megjelenik, nincs szükség kézi telepítésre. 

2. Videó megtekintése interneten keresztül: csatlakozzon fel az internetre, adja meg a 

készüléken található címkén feltüntetett felhasználói fiók azonosítót és jelszót, majd 

kattintson kétszer a készülék nevére a videó megtekintéséhez. 

A jelzőfény működése 

A multi-funkciós kamera LED jelzőrendszere 

A készüléken kétféle LED fény működik, kék és piros színű. A fény villogás módja változó az egyes 
üzemmódokban és működési fázisokban. 

1 Normál (helyi üzemmód) Gyorsan villogó KÉK fény  

2 Normál (hálózati üzemmód) Gyorsan villogó PIROS fény  

3 Az elem vagy akkumulátor hamarosan 
le fog merülni 

Folyamatosan világító KÉK fény  

4 Kikapcsolva a töltéshez Lassan villogó PIROS fény  

 

A Micros SD kártya (TF kártya) behelyezése a készülékbe 

A készülék működésbe helyezése és a videó fájlok mentése előtt  helyezze be a TF kártyát. 

A készülékhez 2GB  – 32GB TF memória kártyák  használhatóak. 

A készülék alkalmas korábbi fájlok felülírására. Ez azt jelenti, hogy amikor a TF kártya betelik, a 

legutolsóként elmentett videó fájl felülírja a legrégebbit (loop recording). A készülék egy „RECORD” 

elnevezésű mappát hoz létre a TF kártya gyökér könyvtárában, és minden videót ebbe a mappába 

ment el. Videó felvétel készítése során a készülék minden 5. percben automatikus mentést végez, és 

egy külön fájlt hoz létre. A fájl nevének képzése az alábbiak szerint történik: „dátum + idő + videó 

formátum”, pl. 2012-10-30 20:30:00 AVI. 



A fájl formátuma: standard fájl formátumok, melyek kompatibilisek valamennyi videó lejátszó 

szoftverrel, így nincs szüksége újabb telepítésére. 

 

Paraméterek: 

 

 

Megjegyzések: 

A) A készülék használata során tartsa be a vonatkozó törvényeket és egyéb jogszabályokat. A 

készülék nem használható jogszabályba ütköző módon, használata nem járhat mások életének, testi 

épségének vagy vagyonának veszélyeztetésével.  

B) Akkumulátor: ha huzamosabb ideig nem használta a készüléket, használat előtt teljesen töltse fel 

az akkumulátort. Javasoljuk az akkumulátor feltöltését havonta legalább egy alkalommal elvégezni. 

C) Működtetési hőfok: 0-45 0C, a szobahőmérsékleten történő tárolás a legoptimálisabb. 

D) Működtetési páratartalom: 20% - 80%. Ne használja a készüléket nedves környezetben, nem 

vízálló. 

E) Fényképezési megvilágításra vonatkozó követelmények: a készüléket napsütéses környezetben 

használja, de ne tegye ki erős napfénynek vagy egyéb fényforrásnak az optika károsodásának 

elkerülése érdekében. 

F) Tisztításra vonatkozó követelmények: ne használja a készüléket erősen szennyezett, poros 

környezetben a lencsék és egyéb alkatrészek elszennyeződésének elkerülése érdekében, amely 

befolyásolhatja a kamera által készített kép minőségét. 

Termék megnevezése WIFI/IP Kamera 

Videó formátum AVI 

Videó kódolás M-JPEG 

Videó felbontása 6400*480 VGA 

Felbontás hálózati átvitel 
esetén 

320*240 QVGA 

Képkockasebesség 10fps+/-1fps 

Szenzor 1/3” Color CMOS 

Antenna 2.4 G     802.11n WIFI Belső Antenna 

Memória TF kártya 32 GB memóriáig 

Lejátszó szoftver Operációs rendszer vagy a legismertebb audió és videó lejátszó 
programok 

Képarány 4:3 

Támogatott rendszerek Windows, IOS, Android 

Tápfeszültség DC 5V 

Töltőcsatlakozó típusa Mini 5Pin USB 

Memória kártya típus Micro SD kártyar (TF kártya) 

Akkumulátor Nagy kapacitású Lítium Polimer akkumulátor 

Megjegyzés Ne vegye ki a TF kártyát, amíg a készülék be van kapcsolva 



G) Egyéb megjegyzések: mivel a készülék egy érzékeny elektronikai termék, ne tegye ki erős ütésnek, 

rázásnak, ne használja mágneses vagy elektromos mező, stb. közelében. 

H) Kiegészítő információ: az esetleges hibák és félreértések elkerülése érdekében használat előtt 

részletesen olvassa el a használati útmutatóban foglaltakat. További, az útmutatóban nem 

részletezett kérdés esetén forduljon a termék forgalmazójához. 

 

 


