
 

Wi-Fi karóra kamera használati utasítás - CW-Y30 

Az Y-30 karóra kamera maximum 1280x720 pixeles felbontás mellett alkalmas videó 

felvételek rögzítésére, valamint azok élő megtekintésére mobiltelefonon vagy táblagépen 

keresztül. 

Használatba vétel előtt mindig tájékozódjon a helyi törvényekről és szabályokról, és azok 

betartása mellett használja a készüléket. Bármilyen törvénytelen vagy szabálytalan 

használatból származó következményekért nem áll módunkban felelősséget vállalni. 

 

A kamera felépítését a következő ábrán tekintheti meg: 

 



 

Karóra funkció 

A készülék hagyományos karóraként is funkcionál.  

● A használat megkezdése előtt a jobb oldali tekerő gomb alól távolítsa el a fehér 

műanyag darabot.  

● A tekerővel állítsa be a helyes időpontot. 

● Nyomja be a tekerő gombot ütközésig. 

● Az így kijelzett idő nem azonos a Wi-Fi kamera által jelzett idővel, azt külön kell 

beállítani. 

 

Kamera funkció 

A készülék segítségével valós időben tekintheti meg a kamera által rögzített felvételt. 

A kamera beüzemelése: 

● Használat előtt töltse fel a készüléket a mellékelt USB kábel segítségével USB 

töltőhöz, vagy számítógépéhez csatlakoztatva. 

● Nyomja meg a BE/KI kapcsoló gombot 3 másodperc hosszan. 

A készülék visszajelző ledje ekkor kéken villog. 

● Várja meg, amíg a kék led folyamatosan nem kezd világítani, és a piros led el nem 

kezd villogni. 

 

A szoftver letöltése: 

● Töltse le IOS alapú (iPhone, iPad), vagy Android alapú készülékére a 

P2PCamViewer alkalmazást. 

● A telefonjával vagy táblagépével nyissa meg az elérhető WI-Fi hálózatokat, majd 

válassza ki a kamera Wi-Fi jelét, melynek a nevét a készülék hátán találja 

(pl. powe000000). 

● A sikeres csatlakozás után nyissa meg a P2PCamViewer szoftvert. 

 

 

  



 

 

Az alkalmazásban a Local Cameras fülön találja a 

kamerát. Amennyiben a kamera nem jelenik meg a 

listában, várjon pár másodpercet, és nyomjon rá a 

jobb felső sarokban a frissítés gombra. 

 

A kamera képre kattintva megtekintheti az élő 

felvételt. 

 

Megtekintés közben a zöld frissítés gombra kattintva 

kapcsolhatja be, illetve ki az infra ledet, mely a 

sötétben való látást javítja. 

 

Megtekintés közben a jobb alsó sarokban lévő 

fényképezőgép és kamera ikonokra nyomva tud 

fényképet készíteni, vagy felvételt rögzíteni. 

 

 

A Local Cameras fülre visszatérve, a listában a 

kamera neve melletti fogaskerék ikonra nyomva 

tudja megtekinteni a kamera beállításait. 

Wireless Settings 
Vezeték nélküli beállítások. A menüpont 

segítségével csatlakozhat helyi Wi-Fi hálózatához, 

mely fontos a távoli elérés beállításához. A 

beállításról részletesebben a használati utasítás 

későbbi pontjában talál leírást. 

Video Settings 

Több felvevő eszköz használata esetén lehet 

szükséges a beállítása, egyébként hagyja figyelmen 

kívül. 

SD-Card settings 
Auto start recording: felvétel automatikus indítása 

Record audio: Hang felvétele 

Split size (MB): fájl darabolás mérete 



 

A készülék automatikusan feldarabolja a videókat. Így ha a memóriakártya megtelik, a 

legrégebbi videó törlésével szabadít fel helyet az új felvételeknek. 

SD-Card Query 
A memóriakártyán tárolt felvételek, fényképek megtekintése. 

Alarm settings 
Figyelmeztetés beállítások. Itt állíthatja be, hogy a telefonja, vagy táblagépe milyen 

eseményeknél értesítse önt. 

● Motion detection: Mozgásérzékelés 

● Alarm sensitivity: Mozgás érzékenysége, mekkora eltérésre figyelmeztessen 

● Audio alarm detection: Hangérzékelés 

● Audio alarm sensitivity: Hangérzékelés érzékenysége 

● PIR: Infra led 

● SD-Card Alarm Record: Beállítástól függően hang vagy mozgás érzékelsée esetén 

mentse e a felvétel a memóriakártyára. 

● Alarm pictures. Beállítástól függően hang vagy mozgás érzékelsée esetén 

készítsen-e fényképeket 

E-mail settings: 
E-mail beállítások. A készülék a figyelmeztetéseket e-mailen keresztül is képes elküldeni. Az 

SMTP beállításokhoz kérje e-mail szolgáltatója segítségét. 

Cloud settings: 
Felhő beállítások. A készülék a mentett videókat képes FTP-n keresztül távoli szerverre is 

menteni. A beállításhoz kérje FTP szolgáltatója segítségét. 

Sensor setup: 
Szenzor beállítások. Ehhez a készülékhez nem csatlakoztatható további eszköz, így ezen 

beállítást ne használja. 

Alarm call settings: 
Figyelmeztetés telefonon. A készülék a figyelmeztetéseket telefonhívás útján is képes 

elküldeni, ehhez adja meg a kívánt telfonszámokat. 

System settings: 
Rendszerbeállítások. Ezeket a beállításokat csak akkor módosítsa, ha tisztában van a 

beállítások hatásaival. Ellenkező esetben kérje szakember segítségét a kívánt 

beállításokhoz. 

  



 

Távoli elérés beállítása 

A távoli eléréshez a kamerának először egy helyi Wi-Fi hálózathoz kell csatlakoznia, hogy 

kapcsolódjon az Internetre. 

● A letöltött szoftverben a Local Cameras fülön kattintson a kamera melletti fogaskerék 

ikonra, majd válassza a Wireless Settings pontot. 

● A WiFi felirat mellett kapsolja be a WiFi-t 

● Az SSID melletti (i) ikonra kattintva válassza ki a helyi WiFi hálózatát, amire 

csatlakozni szeretne. 

● A password mezőben adja meg a hálózathoz tartozó jelszót, majd nyomjon a Done 

gombra a jobb felső sarokban. 

● A készülék ekkor újraindul. Várjon 2 percet, majd a telefonján az elérhető WI-Fi 

hálózatok között nézze meg, hogy elérhető-e a kamera jele. Ha igen, akkor nem 

sikerült a helyi hálózathoz csatlakoznia. 

● Ha nem érhető el, akkor a kamera sikeresen csatlakozott a helyi hálózathoz. 

Csatlakozzon telefonjával vagy táblagépével a helyi WiFi hálózathoz, majd nyissa 

meg újra a szoftvert. 

● A Local Cameras fülön újra online állapotban találja a kamerát, melynek felvételét 

most már a helyi hálózatra csatlakozva is látja. 

● A távoli eléréshez válassza lent a My Camerás fület, majd a jobb felső sarokban lévő 

Options gombra kattintva válassza az Add Camera gombot. 

● A Camera ID felirat melletti (i) ikonra kattintva válassza ki a kamerát, majd az Access 

Code mezőben adja meg a készülék hátoldalán lévő jelszót, és kattintson a Done 

gombra. 

● Ezután zárja be a programot. A készüléknek időre van szüksége a távoli dinamikus 

DNS szolgáltatás beállításához, mely szükséges a távoli eléréshez. Ez 5 - 60 percig 

is eltarthat. Ezután külső hálózatról, távolról is megtekintheti a kamera felvételét. 

 

Fontos, hogy távoli elérés esetén a felvétel folyamatossága, illetve minősége nagy 

mértékben függ az Internet szolgáltatás sebességétől mind a kamera által használt 

hálózaton, mind a telefon vagy táblagép által használt hálózaton.  

A kamera által használt hálózat esetén alacsony feltöltési sebesség esetén szaggatott lehet 

a felvétel, vagy akár meg is szakadhat. 

Külföldi szolgáltató esetén a szolgáltatás nemzetközi sávszélessége is korlát lehet. Ezzel 

kapcsolatban érdeklődjön szolgáltatójánál. 



 

A készülék felvételét egyszerre több készülékről is megtekinthetik, azonban ilyenkor a 

hálózat plusz terhelése miatt ugyancsak akadozhat a felvétel. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● A készülék nem vízálló 

● Garancia: 1 év 

● Töltés közben is használható 

● Mozgásérzékelés max 6m-ig 

● Max. működési hőmérséklet: 0-48 ͒C 

● További információk: kamera007.hu 

 


