PV CAM VIEWER APPLIKÁCIÓ
Használati útmutató

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.

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
iOS QR

Android QR

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 „PV Cam Viewer” applikációt a Google Play, vagy az Apple Storeból.***

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)

***Várjon 3-5 percet. Ha nincs WIFI csatlakozási pont, akkor
indítsa újra a kamerát és várjon, míg újra betölt.***

2. Lépés
Csatlakozzon a hálózathoz és írja be a „88888888” alapértelmezett jelszót.

3. Lépés
Lépjen ki a beállításokból és indítsa el a PV Cam Viewer applikációt

4. Lépés
Ahhoz, hogy hozzáadja az eszközt, menjen a „Device Management” fülre a Beállításokban,
nyomjon a „+” gombra a jobb felső sarokban.

Következőnek válassza ki, hogy melyik módszert fogja használni.

A.) Szkennelheti mobileszközével a QR kódot, hogy hozzáadja az eszközt.
B.) Nyomjon a
ikonra a jobb felső sarokban (ábrán látható), hogy manuálisan bevigye a
csatlakozáshoz szükséges adatokat.

A csatlakozás és a konfigurálás sikeres volt, amint az eszköz információi megjelennek az
alkalmazásban.

***Az otthoni, 2.4Ghz-es WI-FI biztosítja a stabilabb
kapcsolatot az eszköz kommunikációja számára.***

Idő szinkronizálása
Fontos, hogy mindig a pontos dátum és idő legyen megadva az eszköznek. Mielőtt elindítana
bármilyen felvételt, szinkronizálja az időt! Lépjen be a „Program Settings”-be és nyomjon a
„Synchronize the time”, majd adja meg a pontos dátumot és időt.

WI-FI beállítás
Ahhoz, hogy interneten keresztül irányíthassa a kameráját, kövesse a következő lépéseket.
1. Ellenőrizze, hogy az eszközt csatlakoztatta-e, majd nyomjon a fogaskerék ikonra az eszköz
neve mellett. Ezután nyomjon az „Internet Wi-Fi Setting”-re.

2. Kapcsolja be az „Internet Wi-Fi”-t, majd írja be a Wi-Fi SSID kódját és jelszavát.

3. Ellenőrizze az eszköz LED fényjelzőjét, hogy megbizonyosodjon a megfelelő Wi-Fi
csatlakozás sikerességéről.

Megjegyzés: Ha az Internet Wi-Fi sikeresen csatlakozott, az eszköz meg fogja jegyezni a WiFi-t, valamint annak jelszavát és automatikusan fog csatlakozni rá a következő indításkor.

Élőkép
A sikeresen csatlakoztatott eszköz élőképét mobileszközén is tudja nézni, illetve konfigurálni.
1. Menjen a Device Management-be és nyomjon az eszközre, amelyiken beállítást szeretne
végezni.

2. A főmenüben nyomjon a „Recorder Setting”-re, hogy megnyissa az élőképet. (Ha belép a
Program Setting-be, a folyamatban lévő felvétel megáll, majd újra elindul, miután kilép
belőle)

3. Nyomjon a REC-re, hogy megkezdje a felvételt, majd ha le akarja állítani, a STOP-ra.

4. Ha meg szeretné változtatni a rögzítés módját, először állítsa meg a felvételt, majd
nyomjon a kívánt módra.

5. Pillanatkép készítéséhez először állítsa meg a felvételt, majd nyomjon a „CAP”-re. A
felvételeket a beállításokban a „Video Files”, majd a „Photograph” menüben érheti el.
6. Ahhoz, hogy bekapcsolja a fájlok felülírásának lehetőségét, menjen a Recorder Setting-ben
a „SETUP” lehetőségre, miközben nem folyik éppen rögzítés. Kapcsolja be az opciót.

Fotók és Videók letöltése
A biztonsági mentések beállításához lépjen a Video Files menübe, nyomjon a „Recording”
fülre, majd a kívánt felvételt húzza el balra és nyomjon a „Backup Files” lehetőségre.

Ennek ellenőrzéséhez nyomjon a „Backup Files” fülre és keresse meg a mentett felvételt. A
fájlok a telefon tárhelyére kerülnek mentésre. A „Recording” és a „Photograph” fülnél lévő
felvételek az eszköz SD kártyáján vannak mentve.

Fájlok védése
Ha adott fájljait meg szeretné menteni attól, hogy kitörlődjenek, vagy felülíródjanak, menjen
a Video Files menübe és nyomjon a védeni kivánt felvétel melletti
ikonra. Ha az ikon
kékre vált ( ), a fájl nem fog kitörlődni.

Internet WI-FI beállítások
1. Ellenőrizze, hogy az eszköze és a mobilja is csatlakoztatva van-e ugyanazon Wi-Fi
hálózathoz. (Például mindkettő a LawMate-hez van csatlakozva)

2. Menjen a beállításokon belül a Device Management lehetőségre, nyomjon a fogaskerék
ikonra, majd válassza a Wi-Fi beállításokat.
3. A Wi-Fi kikapcsolásához húzza el balra a csúszkát. Az eszköz visszaáll P2P csatlakozásra.
4. Wi-Fi hálózat változtatásához írja be az új Wi-Fi SSID kódját és jelszavát, majd nyomjon a
„Save”-re.
Ha újra telepíti az eszközt és nem tudja az előzőket elvégezni, állítsa vissza az eszközt a gyári
beállításokra, majd kezdje elölről a telepítést.
Ha a „Do not Support Internet Wi-Fi setting” üzenet ugrik fel, próbálja újra az első ponttól.

Eszköz kód megváltoztatása
1. Menjen a Device Management-be a menüben, majd nyomjon a fogaskerék ikonra a kívánt
eszköz mellett. Nyomjon a „Change Device Code”-ra.

2. Adja meg a kért adatokat. Old Code (régi kód), New Code (új kód), Re-enter New Code (új
kód ismét), majd nyomjon a „Save”-re a mentéshez.

Gyakran ismételt kérdések
-Milyen MicroSD kártyára van szükség a rögzítéshez? Miért nem tudom használni a sajátom?
A kamera általában 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.
-Miért jelenik meg a „Do not support xxx” felirat, mikor valamit megváltoztatnék a
beállításokban?
Ellenőrizze, hogy az SSID látható, illetve a Wi-Fi jelszó csak P2P csatlakozással lehetséges. SD
kártya formázására csak a két eszköz egyidejű csatlakozásakor van lehetőség.
A beállítások menüjének frissítésével megjelenhetnek a hibából elrejtett menüpontok.

