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BEVEZETÉS 

Üdvözöljük! 

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Ez egy olyan kamera, amely közvetlenül vagy 
közvetetten is látja a szomszéd szobát. Ha egyszer pedig csatlakozik a WiFi hálózatra (routerre), 
akkor internet-hozzáféréssel a világ minden részéről láthatja a megfigyelt területet. 
Annak érdekében, hogy a felhasználók segítségére legyünk, létrehoztunk egy telepítési 
videófilmet, melyet szintén mellékeltünk a csomágolásban. Ha segítségre lenne szüksége, vagy 
visszajelzéssel élne számunkra, kérjük ossza meg velünk! Őszintén reméljük, hogy örömét leli 
a telepítésben és az eszköz használatában!
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FONTOS: 

Kérjük, ne használja a terméket illegális célokra! Fontos, hogy az adott ország/állam, ide 
vonatkozó törvényeit vegye figyelembe!  

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Kérjük, olvassa el az utasításainkat, mielőtt a terméket használná. 

· Mivel ez a termék számítógépes mikrochip által vezérelt, ezért ha a felhasználó 
helytelenül működteti az eszközt, a rendszer leáll – mely ilyenkor normális! Ebben az 
esetben indítsa újra a készüléket! 

· Ez a termék nem vízálló, nem porálló, éppen ezért nem használható a szabadban vagy 
kedvezőtlen körülmények között! 

· Kérjük, az eredeti DC tápegységet használja, annak érdekében, hogy ne okozzon kárt 
az eszközben, illetve elkerülje az áramütést, esetleg tüzet okozna! 

· Szigorúan tilos a termék szétszedése, vagy alkatrészeinek pótlása! Az ilyen tettekből 
származó károkért a Cég nem vállal felelősséget! 

· Ne tegye a készüléket tűzbe, sütőbe vagy mikrohullámú sütőbe, annak érdekében, hogy 
elkerülje a robbanás-veszélyt! 

· A termék-skála sokszínűsége miatt a használati utasítás különbözhet egyes termékeknél 
az eredetitől. Kérjük, hogy a valódi terméket vegye figyelembe, mint szabvány-

terméket!  

TERMÉK TARTOZÉKOK
 

 

Kamera 1* Adapter 1* Használati Utasítás 1* Csavarok 2*

Micro SD kártya (választható) 5méteres DC kábel (választható)



3 

 

A TERMÉK SZERKEZETE

 

A TARTÓSZERKEZET FELÉPÍTÉSE
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AZ ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE
Keressen rá a Google Play-en vagy az App Store-on a „Mini WiFi Cam” alkalmazásra, mely 
valahogy így néz ki:

„Mini WIFI cam”

Android IOS 

A KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSE

 

1. Rögzítse fel a tartószerkezetet a mellékelt 
csavarok segítségével és helyezze az eszközt a 
tartószerkezetbe.

a) Csavarozza a falhoz.

b) Beépített mágnes.
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2. Állítsa be az eszköz látószöget, miután csatlakoztatta a mobiltelefont. 

ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE – GYORS ÚTMUTATÓ
 

1. Lépés (az alkalmazás letöltés):
Töltse le a „Mini WIFI cam” alkalmazást a készülékére.

 

Mini WiFi Cam 

 

2. Lépés (Az okos-telefon WIFI-hálózatának kamerára való 
beállítása):
Változtassa meg a WIFI kapcsolatát „IPCAM_XXXXXX” (az 
XXXXXX hat jegyű betűket és számokat jelöl”-re.

 

 

3. Lépés (helyileg telepítés) 

Nyissa meg a „Mini WIFI Cam” alkalmazást és válassza a „click 
here to add camera-ide kattintson a kamera hozzáadásához”, „Auto 
search”, „Camera found – autómatikus keresés-kamera megtalált”. 
Ha nincs WIFI kapcsolata, a telepítés kész és a következő ablakot 
láthatja:

 

Click here to add camera 
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4. Lépés (Csatlakozzon a router-éhez, hogy lássa a hálózatot):
Kattintson a megjelenő ablakok közül a „settings-beállításokra”, azután a „WIFI 
settings-WIFI beállítások”-ra és válassza ki a WIFI nevét. Írja be a jelszót. (A helyes 
jelszó fontos!) Válassza a „save-mentés”-t és a termék betölt. 1-2 perc után a telepítés 
befejeződik.
Ha bármilyen probléma adódna, segítségül nézze meg a telepítési videót.

 

 

  

IPC-E8ABFA2E8062 
RCAM-007250-NZCZS 

Wifi csatlakozási ponton keresztül 

 

Auto search 

Manually add 

 

IPC-E8ABFA2E8062 
RCAM-007250-NZCZS 

 

User Settings 

Wifi Settings 

Mail Settings 

Alarm Settings 

Restore default 
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User Settings 

Wifi Settings 

Mail Settings 

Alarm Settings 

Restore default 

jelszó 

 

 

 

 

 tárolás 

AZ ALKALMAZÁS MENÜJÉNEK KEZELÉSE  

 

 

 

 

 

 

 

 

HIBAELHÁRÍTÁS:

1. Mi a WIFI tartomány? Betekinthetek e a rendszerbe, miközben munkában 
vagyok?  

Semmi probléma 20 mérföldes körzetben! Ha egyszer telepítette a kamera hálózatot, 
láthatja azt a világ minden részén. A WIFI csatlakozási lehetővé teszi a 80méteres 
beláthatóságot.

2. Mi a alkalmazás neve, melyet az Android telefonomra tölthetek? 

Az alkalmazás neve: „Mini WIFI Cam”. 

Mini WiFi Cam

 

   

 

 

  

 

 
hozzáállítása hozzáállítása
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3. A megfigyelő rendszer működik e akkumulátor nélkül, vagy azt AC adapterre 
kell tenni?

Ez a készülék nem rendelkezik beépített akkumulátorral, a tartószerkezet segítségével 
hálózati adapterre kell kötni.

4. Mit csináljon, ha nem tudja a programot sikeresen telepíteni, vagy ha probléma 
adódik a kamerával?
Ajánlott a kamera újra-indítása, az alkalmazás törlése és újra letöltése. Ugyan ezt 
tanácsos tenni probléma esetén is, mivel a videó-telepítés is fontos!

5. Nem tudom a kamerát a telefonommal csatlakoztatni. Kereső funkcióban van, de 
nem találja a kamerát. Hiányos a készülékem?
Nem találja a kamerát, ha AP módban van. Kérjük, állítsa be újra a készülék WIFI 
kapcsolatát a beépített csatlakozási pont-érzékelő segítségével. Ez alapjában rövid időt
vesz igénybe, hogy megtalálj az eszközt a telefonján.

6. A kamera támogatja az RTSP, illetve az ONVIF szabványt?
Nem támogatja azokat.

TERMÉKLEÍRÁS

RÉSZLETES ADATOK

KÉP

Érzékelő típusa 1/4” CMOS

Kijelző felbontása 1.0 Mega Pixel (1280*720)

Filmkocka száma 25 kocka másodpercenként

Minimális megvilágítás OLux (IR reflektor)

LENCSÉK
Lencse típusa kis lyukacska

Átlós látószög 75°
Éjszakai üzemmód maximum 6-10 méter

KAPCSOLAT

Ethernet NEM TÁMOGATOTT

WPS NEM TÁMOGATOTT
WiFi szabvány 2.4 G WiFi B/G/N

WiFi hálózati pont TÁMOGATOTT
Vezeték nélküli biztonság NEM TÁMOGATOTT

P2P TÁMOGATOTT
Külső I/O

802.3af PoE
NEM TÁMOGATOTT

PS-485 felület NEM TÁMOGATOTT
Külső memóriakártya micro SD kártya, max.32 GB

SZOFTVER 

FUNKCIÓK

Videó formátum H.264.MJPEG

Multi-kapcsolat kettős kapcsolat

Mozgásérzékelés TÁMOGATOTT
E-mail alapú riasztás TÁMOGATOTT

Előre beállított felvétel TÁMOGATOTT
Képi riasztás a mobilon TÁMOGATOTT

IJPnP TÁMOGATOTT
Beépített DDNS szerver TÁMOGATOTT

Támogatott kereső IE7-IE10

Támogatott OS Windows, iOS

Infravörös alkalmazás Automatikus

Nappal/Éjjel üzemmód TÁMOGATOTT
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HANGZÁS

Egyirányú hangbemenet TÁMOGATOTT
Beépített mikrofon TÁMOGATOTT

Külső mikrofon csatlakozás TÁMOGATOTT
Beépített hangszóró TÁMOGATOTT

Külső hangszóró csatlakozó TÁMOGATOTT

FIZIKAI 

KÖVETELMÉNYEK

Vízállóság NEM TÁMOGATOTT
Terjedelem 64*31*63

Nettó súly 50gr

Adapter feszültség 5V

Energia felhasználás <5W

Működési hőmérséklet -10 ° ~ 50 ° C (14F-122F)

Működési páratartalom 20 ~ 80%, de nem 

cseppfolyós
Tárolási hőmérséklet 20 ° ~ 60 ° C (-4F-140F)

Tárolási páratartalom 0 ~ 90%, de nem cseppfolyós
Törlés/Gyári beállítás vissza RESET gomb 

Tanúsítvány CE, FCC, RoHS

Garancia 1 év időtartamra

 

         ÁLLAPOTJELZŐ

LED SZÍNE ÁLLAPOTA MAGYARÁZAT

PIROS

Bekapcsolva Akkumulátor töltése.

Kikapcsolva Teljesen feltöltött állapot.

KÉK
Bekapcsolva Nem vesz fel.

Kikapcsolva Felvételt készít.

SÁRGA
Bekapcsolva Jó internet-kapcsolat.

Villog Nincs internet-kapcsolat.


