
Cserélhető lencsés vezeték nélküli távirányítható kamera használati útmutató 

 

Köszönjük, hogy kameránkat választotta, amely egyedi ultra hordozható tervezésű. Ez 

lehetővé teszi több területen is a használatát, könnyíti mindennapjait, színessé és 

biztonságossá teszi. Kérjük, kövesse lépésről lépésre a kézikönyvet a kamera helyes 

beállításához.  

 

Figyelem: 

Mivel a kamera mini méretű, ezért a hőt lassan oszlatja el. Ez normális, hiszen működés 

közben hőt termel. Kérjük, használja normál szobahőmérsékleten és jól szellőző helyen. Az 

összes termékünk rendelkezik védő funkcióval, ami működés közben védi a terméket. Kérjük, 

keressen minket bizalommal bármilyen probléma esetén.  

 

1. Szerkezet 

 

 



2. Termék Diagram 

(1) BE/KI gombok funkciója: Csúsztassa el a gombot a termék be/ki kapcsolásához. 

(2) R gomb funkciója: Nyomja meg az R gombot 5 másodpercig a termék újraindításához. 

(3) USB rés funkciója: Töltse az eszközt USB kábellel (figyelem: a szállítás hosszú ideje miatt a 

kamera akkumulátora alacsony lehet. Kérjük, első használatkor töltse 3-5 órát, ha alacsony 

az akkumulátor. A beépített lítium akkumulátor 2 órán át tart teljesen feltöltve). 

(4) Micro SD kártya rés: Helyezzen be egy mikro memóriakártyát (max. 128 GB) az SD kártya 

résbe, mentse el a felvételt a memóriakártyára, majd vissza tudja nézni a felvételt a 

számítógépén.  

(5) Videó gomb funkció: Nyomja meg ezt a gombot a videó készítéséhez, amit az eszköz 

automatikusan az SD kártyára ment. Nyomja meg újra az új videó rögzítéséhez, majd még 

egyszer a felvétel megállításához. Felvétel alatt a piros fény vibrálni fog. Az SD kártyára 

mentést Ön is beállíthatja applikáción keresztül is.  

(6) Felvétel gomb funkciója: Nyomja meg ezt a gombot felvétel készítéséhez, majd mentse el 

az SD kártyára automatikusan. Nyomja meg újra, ha új felvételt szeretne készíteni. A kék LED 

fény kétszer fog villanni a felvétel készítése alatt.  

(7) Wi-Fi LED jelzőfény: Ha bekapcsoljuk a készüléket, akkor egy kék és piros fény jelenik meg 

egyszerre, majd a kék fény megáll, és a piros fény lassan villog (1-2 másodpercenként villan 

egyet. Az applikáción keresztül is ki lehet kapcsolni a piros fényt).  

 

3. Specifikus mód 

1. P2P kapcsolódási mód: a piros fény lassan villog (1-2 másodpercenként villan egyet). 

2. Miután konfigurálta a távirányítást: a piros fény fixen világít. Ha nem tudja melyik módba 

van, vagy a piros fény gyorsan villog (1másodperc alatt 2-3-szor), akkor a kamerát újra 

indíthatja és automatikusan P2P módba kapcsolhatja.  

 

4. Hogyan cseréljem ki a lencséket 

Használhatja azt a lencsét is, ami az eszközben van, vagy kicserélheti arra a lencsére, ami a 

csomaghoz tartozik. Kérjük, kövesse az alábbi instrukciókat a cseréhez: 

Helyes csere: 

 



Helytelen csere: 

 

 

5. Hogyan indítsam újra az eszközt 

Csak akkor tudja újraindítani az eszközt, ha az be van kapcsolva. Kérjük tartsa nyomva az 

újraindítás gombot 5 másodpercig, majd engedje el, ha már az összes fény kialudt. Várja meg 

a kamera újra indulását, ami 30 másodpercet is igénybe vehet. Ezután a kék és piros fények 

egyszerre világítanak, majd a piros fény lassan pislog, a kék fény szolid marad (ahol a wifi 

ikont mutatja). Kérjük, várjon türelmesen. Amikor sikeresen kapcsolódik, akkor a kamera 

elkezdi a videófelvételt automatikusan.  

 

6. Töltse le az applikációt 

 

Letöltési mód 1: szkennelje be a QR kódot (1. ábra), hogy hozzáférjen a letöltési oldalhoz. 

Töltse le az applikációt a telefonja videó rendszerének megfelelően (2. ábra).  

Fontos:   Töltse le az Android APK-t és telepítse. Ez a telepítés csak Kínán belül 

érhető el.  

 

Letöltési mód 2: Android mobiltelefonok esetén kérjük keresse a Google Play áruházban a 

HDMiniCam nevű applikációt, töltse le és telepítse. iPhone mobiltelefonok esetén kérjük 

keresse az APP áruházban a HDMiniCam nevű applikációt, töltse le és telepítse.  



Felhívjuk figyelmét, hogy a  kinézetű ikon megjelenik a mobiltelefonján miután az 

applikációt letöltötte és sikeresen telepítette.  

 

7. Kamera gyors csatlakoztatása 

I. P2P mód (a kamera és a telefon közötti kapcsolat) 

Első lépés: Kérjük, kapcsolja be a kamerát, nyissa meg a WiFi beállításokat a telefonján, és 

csatlakozzon a „CM” wifihez, ami a kamera wifije (ez gyakran a kamera egyedi UID 

azonosítója), ahogy ezt a képen is láthatja: 

 

 

Második lépés: Ha befejezte a wifihez való kapcsolódást, akkor kérjük nyissa meg a kamera 

HDMiniCam nevű alkalmazását. Láthatja, hogy a kamera automatikusan hozzá van adva, és 

online van, ahogy a 2. képen is látszik.  Csak kattintson az OK gombra majd a kamerára, 

ahogy a 3. kép is mutatja. A 4. kép azt mutatja, hogy ha meg szeretné változtatni a jelszavát, 

akkor válassza a Változtat opciót. Ha nem szeretné megváltoztatni, akkor ugorjon a 

következő lépésre. Ezután egy videót fog látni, ahogy az 5. kép is mutatja (fontos: az 

alapértelmezett jelszó: 8888). 



                  

 

              

 



Figyelem: ha a kamera nincs automatikusan hozzáadva, ahogy azt a 6.képen látjuk, akkor 

kattintson a gombra, majd klikkeljen az a kamera hozzáadására manuálisan, ahogy a 7. 

kép mutatja. Ezután klikkeljen a Keres (LAN) opcióra, amit a 8. kép mutat. Látni fogja az 

eszközt, csatlakozzon hozzá, majd az OK gombra kattintva fejezze be. A 9,10,11. képeken 

láthatók. 

            

 

           

 

 



    

 

II. Wifi csatlakozás mód (wifi router és kamera közötti kapcsolat) 

Harmadik lépés: a második lépés után állítsa be a wifi router kapcsolatot, kattintson a  

ikonra, hogy a beállításokhoz lépjen, amit a 12 és 13. kép is mutat. Kattintson a Wifi Config 

opcióra (14. kép), válassza ki a wifi routert és üsse be a wifi jelszót, majd az OK gombra 

kattintva fejezze be. A 15 és 16. képen láthatja ezeket. A következő kérdés megjelenik: 

Biztosan csatlakozni szeretne a hálózathoz ***? Ekkor nyomja meg az OK gombot a 

folytatáshoz, majd megjelenik az eszköz újraindítása opció. Nyomja meg az OK gombot, és 

várja meg míg a kamera újraindul. Ez kb. 40 másodpercet vesz igénybe. Ezután a kamera 

csatlakozott a wifi routerhez, és nézheti az élő videókat. Ha szeretné használni a telefonja 

képernyőjét az élő videó nézéséhez, akkor kapcsolja ki a telefonján a wifit, így az eszköz 

automatikusan használja a telefonja képernyőjét. Lássa a 17 és 18. képeken. 

Ha befejezte a wifi beállításokat és arra vár, hogy wifi csatlakozzon a kamerához, és azt 

mutatja azeszköz, hogy ki van kapcsolva, akkor kattintson az élő videóra és lépjen vissza. 

Ezután azt mutatja, hogy be van kapcsolva, és a csatlakoztatás sikeres volt. 

 



   

 

   

 

 

 

 

 



   

 

III. Távoli beállítások számítógépen 

Első lépés: Töltse le a setup.exe fájlt a www.szbvcam.com oldalról 

Második lépés: Telepítse a setup.exe fájlt a számítógépére vagy laptopjára 

 

 

Harmadik lépés: Telepítés után az IPCMultiview nevű fájl jelenik meg az asztalon. Írja be a 

felhasználónevet (admin), és klikkeljen a bejelentkezésre (figyelem: az eredeti 

felhasználónév az admin jelszó nélkül). 

http://www.szbvcam.com/


 

 

Negyedik lépés: Nyissa meg a Vezérlőpultot, kattintson a Rendszer Beállítások ikonra, 

nyomja meg a + opciót, írja be a P2P UID jelszavakat. Ha a jelszó nem változott, akkor az még 

mindig 8888, ha pedig megváltoztatta, akkor írja be az újat. 

 

 

 

P2P UID kamera wifi: ugyanaz, ami a telefonján van („CM”) …..….(totál 25 karakter) 

 



 

Ötödik lépés: Kattintson a csatlakozás opcióra és nézze mega videót. 

 

 

Kérjük forduljon hozzánk, ha bármilyen gondba ütközik a kamera beállítása során. 

 

8. Kamera applikációjának funkciója 

Kattintson a videó interfészre, amivel hozzáfér az eszköz fő menüjéhez. Állítsa be a 

felbontást igénye szerint, amit a 19. képen is láthat. 

  

 

9. Mozgásérzékelés 

Kattintson a Riasztó Konfiguráció opcióra. Állítsa be az érzékenységet, riasztó kezdő- és 

befejező időpontját, riasztási tónus be/ki kapcsolását, riasztás időintervallumát, értesítések 

ki/be kapcsolását, képernyőn lejátszás ki/be kapcsolását. Ezután nyomja meg az OK gombot 

a megerősítéshez, ahogy azt a 20, 21. kép is mutatja. Ezután kattintson az  ikonra, 

hogy lássa a riasztást, ahogy a 22. képen is. 

 

 

 

 



    

 

 

 



10. Hogyan mentsük el a felvételeket SD kártyára 

I. Applikáció beállítása 

Kattintson az SD kártya rögzítés konfigurációra, kezdje el telepíteni, ahogy a 23-24. képen 

látja. 

    

 

II. Nyomja meg a Videó gombot, hogy a felvételt elmentse az SD kártyára manuálisan.  

Figyelem: mindkét módszer szinkronizálva van. 

 

Lásd 25. kép. 

 

 

 



11. Tulajdonságok és paraméterek 

Pixelek 12 millió CMOS pixel 

Akkumulátor kapacitása 500 mAh 

Felbontás 1080P/720P/640P/320P 

Videó formátuma AVI 

Képfrissítés 25 

Szög 90o 

Mozgásérzékelő rögzítési távolsága 
 

Egyenes vonalban 6 méter 

Minimum megvilágítás 
 

1 LUX 

Maximum folyamatos rögzítési idő 
 

> 2 óra 

Tömörített formátum 
 

H.264 

Hangfelvétel távolsága 
 

5 m2 

Energia fogyasztás 
 

240MA/3.7V 

Tárolási hőmérséklet 
 

-20-tól 80 oC-ig 

Működési hőmérséklet 
 

-10-től 60 oC-ig 

Működési páratartalom 
 

15-85% RH 

Memóriakártya típusa 
 

TF kártya/ SD kártya 

Memóriakártya maximum 
kapacitása 

128 GB 

Média lejátszó 
 

VLC lejátszó/ SM lejátszó 

Számítógép operációs rendszer 
 

Windows/Mac OS X 

Mobiltelefon operációs rendszer 
 

Android/iOS 

Web böngésző 
 

IE7 és afeletti, Chrome, Firefox, Safari, 
etc 

Ügyfelek maximum száma 
 

4 

 

 



 

Gyakori kérdések és válaszok 

1. A távfelügyelet nem sima. Kérjük, válasszon kényelmes képélességet a hálózati környezete 

szerint. 

2. Ha nem sikerül SD kártyára menteni: Az SD kártyát első használat előtt meg kell formázni. 

3. Ha nem sikerül hálózathoz kapcsolódni: Kérjük válassza ki a megfelelő csatlakozási módot a 

hálózati tulajdonságai alapján. 

4.  Az SD kártyán lévő videókat nem lehet megnézni az applikáción keresztül távolról: ez azért van, 

mert a különböző mobiltelefonoknak különböző képességeik vannak a szoftver dekódolására. Olyan 

válasszon, ami kompatibilis a mobiltelefonjával. 

5. Elfelejtettem a jelszót: Kérjük nyomja meg az újraindítás gombot 5 másodpercig, hogy visszaállítsa 

a kamerát a gyári beállításokra. 

6. Ha az eszköz túl hangos: Kérjük tegye az eszközt távolabb a telefonjától. 

7. Homályos a videó/kép: Távolítsa el a lencsevédő fedelet, és ellenőrizze a videó felbontását. 

8. A kamera wifi jele nem jelenik meg wifi beállításoknál: ilyenkor valószínűleg alacsony az 

akkumulátor szintje. Kérjük, töltse fel az eszközt. 

9. Ha bármilyen probléma jelentkezik a kamera használatakor, újraindíthatja az eszközt az R gomb 5 

másodpercig tartásával, vagy keresse az eladót e-mailen keresztül. 

10. Az alacsony energiaszint zavaros képernyőt okozhat: kérjük töltse fel és ellenőrizze az 

energiaszintet. 

11. Kérjük tartsa az eszközt távolabb a telefonjától, hogy csökkentse a zajt. 

12. Ha a wifi routerhez csatlakoztatjuk az eszközt, akkor az sokkal stabilabb lesz, mintha a P2P 

módban használnánk. 

13. Kamera beállításról videó: https://www.youtube.com/watch?v=jCHdEr2DpvA 


