
HD felbontású toll
            WIFI jeltovábbítással

Használati Útmutató



Termék ábra:

Minden egyes termékhez egy kamerai felhasználónév és egy jelszó tartozik.

1. Vásárlói szofver letöltése

I. Mobillal: az Android piacon keressen rá a „MyanycamMAPPstore”-ra, vagy a 

következő QR kóddal is letöltheti:

A letöltés után nyissa meg a szofvert: új 
felhasználóknak egy postafiókot kell 
létrehoznia a kamera irányításához, vagy akár 
egyből megadhatja a kamera 

felhasználónevét és jelszavát is a belépéshez.

II) A kiszolgáló: www.myanycam.com

Az alkalmazás telepítése után nyissa meg a szofvert a következőképpen:



2. Az eszköz elektromossága és működése:

1. Kapcsolja be a készüléket és kezdje el lépésről lépésre a működtetést, a kék led

1másodpercig felvillan, majd elalszik, automatikusan keresi a közeli routert. Ha nem talál 
megfelelő kapcsolatot, a készülék automatikusan kapcsolat-nélküli üzemmódban indul 

el; kék led felvillan egy másodperce; ha talál netet, közvetlenül hálózati üzemmódba 
kapcsol, a kék led egymás után gyorsan villog. 

2. A kék és a piros led is ég:
· A kék led 1másodpercig villog; ha csatlakozott az Internetre a lámpák folyamatosan 

világítanak.

· Nyomja meg a megnyítás gombot, ekkor a piros led villog.

· A lámpa világít, amikor a készülék lemerülőben van, a piros lámpa villog és utána 
kikapcsol.

· Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a piros led villog.

· Az akkumulátor töltése alatt a piros fény világít, ha feltöltődött a készülék, a lámpa 
elalszik. 

3. A felvétel lejátszása
Az eszköz beállításához csatlakozzon a mobil-telefonján a WIFI (MyAnyCam_XXX)-hez, a

gyári alapértelmezett jelszó: 12345678.

Nyissa meg a kiszolgálót, így meg tudja nézni a videót.

A videó-lejátszás, a fényképek illetve a videó-mappák a működési üzemmódban tekinthető 
meg. 



4. A router nevének és jelszavának használata
Mielőtt a készüléken beállítja a hálózatot, melyet szeretne használni, állítsa be annak a 
routernek a nevét és jelszavát, melyet a készülékhez csatlakoztat: készüléket hálózati 
üzemmódban, a mobiltelefonján használja a WIFI kapcsolatot, csatlakozzon a 

„MyAnyCam_XXX”-hez, majd futtassa le a mobiltelefonon a szoftvert, kattintson a jobb alsó 
sarokba a „Beállítások” gombra.

(Megváltoztathatja a kamera-jelszavát a video-felvételek lejátszására), ekkor a „Wireless
Settings - kapcsolatnélküli beállításokban keressen rá a WI-FI lehetőségre a 

következőképpen:

Válassza ki az egyik elérhető WIFI-s Internet kapcsolatot és írja be a jelszót, majd kattintson 
az "OK" gombra, ekkor a készülék automatikusan – 3 perc alatt – rácsatlakozik a hálózatra.



5. Mobil telefonon követhető videó
Távoli megtekintés: állítsa be a WIFI kapcsolatot a telefonján

Jelentkezzen be a kiszolgálóhoz

Nyomja be a ”” gombot és írja be a kamera azonosításához a felhasználónevet és a jelszavat 

(akár be is scennelheti a QR kódot), és miután bejelentkezett, kattintson a bejelentkezésre, 
hogy láthassa a videó-képernyőt. Itt láthatja a fényképeket, a videókat vagy akár a beállítási 
lehetőségeket is.



6. A hálózati üzemmódról alkalmi üzemmódba kapcsolás
Kapcsolja be a mobiltelefon WIFI érzékelőjét, nyissa meg a „MyAnyCam_XXX”-et, nyissa 

meg a letöltést.

7. Memóriakártya videó funkciója
Mielőtt bekapcsolja a készüléket, elsőként helyezze be a memóriakártyát, melyet be tud úgy 
állítani, hogy a szofver-re automatikusan tárolja a videó-fájlokat, illetve be tudja azt is állítani,
hogy kézi vagy folyamatos legyen e a felvétel. A memóriakártyára ha megtelik, automatikusan

felülíródik. A kártya hozzáférése előtt röviden, 5másodpercre nyomja le a mentés gombot.
Kézi videó-rögzítés: röviden nyomja meg az elindítást, ekkor a piros lámpa lassan villogó (1 
másodpercig), röviden nyomja meg a fedél-kinyitó gombot és a videó felvétel leáll, mentésre 

kerül - a piros led újra jelez. Ez a készülék memóriakártya nélkül is működik. 
Ne feledje: annak érdekében, hogy megvédje adatait, változtassa meg a készülék jelszavát WIFI 

használat után, és emlékezzen is arra. (A szoftver és a jelszó nincs hatással egymásra – használja 
a jelszó-változtatás menüpontot.

Méretek 20*15*150 mm

Akkumulátor 260 Ma beépített, újratölthető lítium-ionos 

akkumulátor
Akkumulátor töltési ideje 2,5 óra

Akkumulátor élettartama teljesen feltöltött állapotban körülbelül 
60perc

Video-felbontás 1280*720P 30kép/másodperc
Videó formátum MOV fájl, H.264
Képfelbontás 5millió pixel
Érzékelő CMOS

Látószög 100°

Vezeték nélküli csatlakoztatható ionok WIFI 802.11 b/g/n kapcsolat

P2P WIFI 802.11 b/g/n, anélkül, hogy 
webkamera közvetlenül kapcsolódna a 
mobiltelefonra


