
MMC-2105W 720p vezeték nélküli kamera használati útmutatója

EDIMAEG Communications Technology Inc. https://www.edimaeg.com

1. Csatlakozás laptophoz vagy asztali számítógéphez ……………………………………... 3.
2. A PC software nyelvének megváltoztatása ……………………………………………… 5.
3. Csatlakozás hot spothoz és videó közvetítése …………………………………………… 6.
4. Egyéb funkciók, offline súgó központ link, kétirányú beszélgetés, stb. ……………….. 10.
5. PC software telepítése ………………………………………………………………….. 12.
6. A lencse beállítása ……………………………………………………………………… 15.
7. Gyári beállításokat visszaállítása ………………………………………………………. 16.

A legfőbb különbségek az MMC-2105 és egy hagyományos audió-
videó adó között

1. Felbontás:  az MMC-2105 egy digitális  HD kamera,  ami azt  jelenti,  hogy nagyobb
területről  képes  felvételt  készíteni,  vagy  egy  területen  belül  több  részletet  tud
megkülönböztetni. A legegyszerűbb módja annak, hogy egy kameráról megállapítsuk,
hogy  HD  vagy  nem,  hogy  egy  újság  egy  részletét  próbáljuk  vele  felvenni.  Egy
hagyományos audió-videó adó esetében valószínűleg csak egy 15x15 cm-es terület fog
tisztán  látszani,  de  az  MMC-2105  akár  egy  45x30  cm-es  részletet  is  tökéletes
tisztasággal képes felvenni. Mindez azt bizonyítja, hogy a felbontása ötször jobb egy
hagyományos audió-videó adónál. 

2. Jeltovábbítási  távolság:  az MMC-2105 jeladási  távolsági  nincs korlátozva,  bármely
WiFi  hot  spothoz  csatlakoztatható  és  a  videót  továbbítható  az  internetre,  a
vevőkészülék  lehet  a  Föld  bármelyik  országában  vagy  városában.  Az  átviteli
teljesítménytől függően egy hagyományos audió-videó adó esetében a jeltovábbítási
távolság maximum néhány száz méter lehet. 

3. Az  akkumulátor  élettartama:  egy  hagyományos  audió-videó  adó  használatakor
gyakran  előfordulhat,  hogy  a  készülék  túlmelegszik,  esetenként  meg  is  égeti  a
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használó  bőrét,  az  akkumulátor  élettartama  pedig  rövid.  A  belső  akkumulátortól
függően az MMC-2105 folyamatosan és megbízhatóan működik akár 4 órán keresztül,
a készülék külső borítása nem veszi át a hőt.  

4. Kis  súly:  az  MMC-2105 mindössze  185 g,  míg a  hagyományos  audió-videó adók
között szinte nem is található olyan, amely 500 g alatt van. 

Egyéb fontos tudnivalók

1. Hogyan működik az MMC-2105?
Nagyon egyszerűen. Csatlakoztassa a WiFi hálózathoz, legyen az akár magán vagy
nyilvános,  de  akár  egy mini  3G4G routerrel  is  üzemeltethető.  Mobil  telefonja  hot
spotját  megnyitva  az  automatikus  csatlakozik  a  kamerához.  További  felmerülő
kérdések esetén a használati útmutató további részei segítségére lehetnek. 

2. Használható az MMC-2105 mobil hot spottal?
Az 1. pontban foglaltakat megismételve, igen. 

3. Mekkora az MMC-2105 lencséje?
Kisméretű,  a  standard  méret  18x5x10 mm.  Egy másik  lencse  egyéb  használatokra
külön megvásárolható.

4. Melyik hosszú az MMC-2105 kábele?
A standard kábel 65 cm hosszú, az átmérője 1,2 mm.

5. Lehet-e lencsét cserélni az MMC-2105-ben?
Fontos észben tartani,  hogy az MMC-2105 HDMI digitális  formátumú, csak hozzá
tartozó kiegészítő lencsével működik, mely külön megvásárolható. Egy hagyományos
audió-videó adó lencséje általában 3,5 mm, amely nem alkalmas HD videó felvételére,
és így nem kompatibilis az MMC-2105-tel. 

6. Szükséges-e applikációs software telepítése?
Igen,  két  külön  CD-ROM-n  találhatók  a  software-k,  egy  PC-hez,  és  egy  mobil
telefonhoz. 
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1. A kamera csatlakoztatása PC-hez/laptop-hoz és routerhez
(Ha még nem telepítette a PC software-t, kérjük olvassa el a 8. pontot.) (Töltse fel 
a kamerát.)

1.1 Használjon két kábelt. Eggyel kösse össze az MMC-2105-at a routerrel, a másikkal
a PC-t a routerrel. Kapcsolja be a kamerát, futassa a szoftvert, majd várjon, míg a PC 
automatikusan megkeresi a kamerát.

1.2.  Kattintson a kamera azonosítójára, majd az Auto HD-ra.

 

1.3.  Most elforgathatja a monitor képernyőjét. 
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1.4.  Egy jobb kattintással az egéren elérheti a kamera beállításait.
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Megjegyzés: Ha az MMC-2105 nem nincs PC-hez csatlakoztatva, akkor nem tud megfelelően
működni.

1. Csatlakoztassa az MMC-2105-t a routerhez (bármelyik routerhez).
2. Csatlakoztassa a PC-t és a routert (kábellel vagy WiFi hálózaton keresztül).

2. A PC software nyelvének megváltoztatása
2.1 Futtassa a PC software-t
2.2 Változtassa meg a PC software nyelvét bármikor, amikor szeretné. Összesen 12

nyelv érhető el, az új beállítás alkalmazásához újraindítás szükséges. 
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3. Hot spot hozzáadása
Az MMc-2105 jeltovábbítási távolsága nincs korlátozva, bármilyen WiFi hot spothoz 
csatlakoztatható és videó továbbítható az internetre, a vevőkészülék a Föld bármely 
országában vagy városában lehet. Használható 3G4G routerrel vagy mobil telefon hot 
spotjával.
3.1 Ne mozdítsa el a két kábelt.
3.2 A jobb egérgomb kattintásával elérhető menüben válassza az Eszköz beállításai 

menüpontot.

3.3 Válassza  ki  a  Vezeték  nélküli  beállításokat,  indítsa  el  a  WiFi  beállításokat,
szkenneléssel válasszi ki, hogy melyik hot spotot kívánja használni, adja meg a
jelszót  (ha  van),  majd kattintson  az Alkalmazásra!  A kamera  újra  fog  indulni.
(Győződjön meg róla, hogy érvényes jelszót használ!)

3.4 A  hot  spot  internetszolgáltatása  nélkül  nem  közvetíthető  videó  az  internetre.
Használjon vezeték nélküli LAN hálózatot kis hatósugárral (10-100 m). Néhány
nagyerősségű hot spot 100-500 m-es távolságban is működik.

3.5 Most már elérhető a videószolgáltatás a Föld bármely országában vagy városában.
Futassa a PC software-t. A PC-nek csatlakoznia kell internethálózathoz. Kattintson
a  Regisztrációra,  adja  meg  felhasználónevét  (Ön  választja  ki),  jelszavát  (Ön
választja ki), e-mail címét (nem kötelező), és késztse el MMC-2105 felhasználóját.

3.6 Jelentkezzen be.
3.7 A  software-ablakban  a  jobb  egérgombbal  válassza  ki  az  Eszköz  hozzáadása

menüpontot,  adja  hozzá  kamera  azonosítóját  és  a  hozzáférési  kódot.  Minden
MMC-2105 kamera egyedi azonosítókóddal rendelkezik.
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Megjegyzés:
1. Jegyezze meg kamera azonosítóját és kódját, mert személyiségi jogainak védelme 

érdekében nem készítünk róla másolatot.
2. A felhasználó azonosítója nem ugyanaz, mint a kamera azonosítója, nem 

összekeverendő.

4. Egyéb funkciók

4.1 A Súgó központ bármikor elérhető.
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4.2 A monitor képernyője elforgatható.

4.3 Kétirányú beszélgetés
Az MMc-2105 rendelkezik beépített mikrofonnal, a hangfelvétel nyomon követhető. 
4,5 W hang kibocsátására képes, csatlakoztatható hangszóróhoz vagy fülhallgatóhoz 
is.
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5. PC software telepítése
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6. A lencse beállítása

A lencse fókusztávolsága kb. 30-50 cm, beállításokhoz használja az alábbi kép 
leírásait.

Figyelem! A lencsével elővigyázatosan kell bánni! Ha nem biztos a beállításokban, 
először győződjön meg arról, hogy a leírás szerint jár el.
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7. Gyári beállítások visszaállítása
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