
H-264-1080P vezeték nélküli távoli rejtett kamera

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Ennek a terméknek egyedi 
ultra-hordozható tervezése van, és sok területen használható. Nagyon 
kényelmes, biztonságos, és színt visz az életébe. Kérjük, hogy az 
útmutató gyors lépéseinek megfelelően állítsa be kameráját. 

I. Az eszköz kulcs jelzői, amit ez a modell képvisel
Az eszköz rendelkezik 5P USB adatkábellel, amihez a töltőfejet 
csatlakoztathatjuk. A mobil töltő kábelét vagy a fekete kábelt is 
csatlakoztathatjuk a töltőhöz egyszerre.
A kék fény jelzi, hogy ez eszköz áram alatt van-e, míg a piros LED fény 
jelzi a Wifit.

Specifikus módok a következőek:
1. Adja hozzá a hoc módot: A piros fény lassan villog. 
2. Router mód: a piros fény villog 
3. Miután a távoli kamerát beállította: piros fény jelenik meg
Bármilyen módban is vagyunk, a kamera visszaállítható egy kattintással 
„point” módba. 

Figyelem: Újraindításkor, amikor megnyomjuk az újraindítás gombot, a 

piros fény villogni fog. Nagyjából 5 másodpercig tartsuk nyomva az 

újraindítás gombot – miután minden fény kialszik, az eszköz kb. 30 

másodperc alatt indul újra.

II、APP szoftver letöltés



                           

     （图 1）                                    （图 2）

Módszer 1. Szkennelje be a QR kódot (1-eskép) közvetlenül ahhoz, hogy a

letöltési képet megkapja (2-es kép). Válassza ki a megfelelő letöltési 

szoftvert a telefonja operációs rendszere alapján (Figyelem:

. Ez a fajta telepítés kizárólag csak Kínában érhető 

el.).  

Módszer 2: Android telefonok esetén keressen rá az APP szoftverre 

Google Play-en, aminek „iminicam” a neve, töltse le és telepítse fel.

Iphone esetében az „iminicam” nevű APP szoftvert App Store-ban 

keresse, töltse le és telepítse is fel.

III. Kamera kapcsolása telefonhoz

Lépjen be a telefon Wifi beállításaihoz, találja meg a jelet (ez az eszköz 

UID száma, ami mindegyik eszköznél egyedi), és kapcsolódjon hozzá, 

ahogy azt a kép is mutatja.



      

Ezután nyissa meg a telefon APP szoftverét (IMINICAM) amit az ábrán is 

látott. Minden ilyen eszköz UID száma egyedi. Kattintson a plusz jelre 

felül, és adja hozzá a kamerát, ahogy azt láthatja a képen is alul.

  

 

Kattintson az online kamerára (fenti képen látható), és a videók megtekintéséhez kattintson a 
Skip opcióra.

IV. Kamera beállítások

Ennél a pontnál videókat nézhet. Térjen vissza az előző felületre, ahol ezt

láthatja:



Kattintson a kis fogaskerékre , és üsse be a haladó konfigurációkat, ahogy azt alul is 

láthatja.

             

Keresse meg az érzékelt router installációját, konfigurálja a kamerát, hogy beüthesse a jelszót a 
routerbe (alsó kép)



               

        

Várjon, amíg a kamera befejezi az újraindítást – ez kb. 40 másodpercet igényel. Amikor az online
kamera kikapcsol,  akkor  távolról  el  tudja  érni,  és  amikor  a telefon wifi-je  (vagy bármely  más
telefon, ami 4G Wifi hálózathoz tud kapcsolódni) és a kamera ugyanazon a hálózaton van (ami
helyi  hálózat),  akkor a telefon APP jele automatikusan visszakapcsolódik a kamerához. Sikeres



csatlakozás után nézheti a videót.

V. LAN kép nézése az oldalon

Nyissa meg a cd lemezt , majd üssön Enter-t

Enter

név：admin,  majd Enter

A z első használathoz le kell tölteni egy csatlakozót

Üsse be: 



Enter

Itt az eszköz P2P konfigurációját láthatja. Nyissa meg az UID-t és üsse be 

a jelszót (default 8888) – itt módosíthatja a kamera jelszavát.

VI. Ügyfél számítógépes hozzáférésének beállításai



1）llessze be a CD-ROM-ot az eszközbe, ami önnek fel van telepítve a 

gépre.

 2）. Kattintson rá és megjelenik, hogy sikeres telepítés, ahogy azt a 2-es 

képen láthatja. Ezután megjelenik a az asztalon a bejelentkezés doboz. 

(lásd alul)

Üsse be a felhasználónevet, (admin) és kattintson a bejelentkezésre. 

(Fontos: Az eredeti felhasználónév az „admin jelszó nélkül).



Enter

Enter  



Enter   Enter 

Figyelem:

Az eszköz nevet könnyű megjegyezni. Csak üsse be, hogy 

P2P UID

Ha nem változtatta meg a jelszavát, akkor az 8888 lesz. Ha 

megváltoztatta, akkor kérem, üsse be a helyes jelszót.

Figyelem:

Az eszköz nevet könnyű megjegyezni. Csak üsse be, hogy 

P2P UID

Ha nem változtatta meg a jelszavát, akkor az 8888 lesz. Ha 

megváltoztatta, akkor kérem, üsse be a helyes jelszót.

7. Tulajdonságok:



Pixel 1200 Mega CMOS
Képfelbontás 1080P/720P/640P/320P
Videó Formátum ASF
Képkockák száma 25
Vizuális szög 90 fok
Mozgásérzékelő 
kamerázás

6 méter

Minimális világítás 1LUX
Akkumulátor kapacitás 4000MA
Video időtartama Több,mint 5 óra

Tömörített Formátum H.264
Felvételi tartomány 5㎡
Fogyasztás 240MA/3.7V
Tárolási Hőfok -20-80 Co

Működési Hőfok -10-60 Co

Működési Páratartalom 15-85%RH
Memória Kártya Típusa TF kártya
Maximum 
memóriakapacitás

64GB

Lejátszó szoftver VLCPlayer/SMPlayer
Számítógép Operációs 
rendszer

Windows/Mac OS X

Mobiltelefon Operációs 
rendszer

Android/iOS

Web böngésző IE7 és chrome,firefox safari.etc
maximum ügyfél 4

8) Gyakori kérdések

1. A távoli lejátszás miért nem akadálymentes?
Az Internetének megfelelő felbontást kell választania a videó 
megnézéséhez.

2. Miért nem lehet az SD kártyára menteni?
Első használatkor át kell formázni az SD kártyát.

3. Miért nincs kapcsolat a hálózaton?
A hálózatának megfelelő kapcsolódást válassza.

4.  Miért nem akadálymentes a távoli applikáció, amivel az SD kártyán lévő 
videókat nézhetem?
A mobil dekódolásának a sokfélesége miatt és azért, mert ezt a videó 
eszközt a telefon felbontása szerint lehet beállítani.

5. Hogyan találom meg a jelszavamat? 
10 másodpercig nyomja az újraindítás gombot és állítsa helyre a gyári 



beállításokat.

Figyelem:

Az eszköz nevet könnyű megjegyezni. Csak üsse be, hogy 

P2P UID

Ha nem változtatta meg a jelszavát, akkor az 8888 lesz. Ha 

megváltoztatta, akkor kérem, üsse be a helyes jelszót.

Speciális tudnivalók:

1. Ha a kamera nincs a routerhez csatlakoztatva, akkor kérjük, indítsa újra

a konfiguráláshoz – akkor is, ha forró az eszköz.

2. Ha a kamera nem olvassa be a memóriakártyát, vagy telefont, akkor a 

LAN haladó beállításoknál formázza át a kártyát.

3. Újraindítás leállásnál: Kérjük, indítsa újra, ha piros fényjelzést lát.

4. Ha a számítógépen szeretne egy videót lejátszani, kérjük, hogy 

használja a CD-t vlc_play lejátszó szoftveren.


