
WiFi JELTOVÁBBÍTÁSÚ HD KAMERA

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

AZ ALKALMAZÁS LETÖLTÉSÉNEK ÚTMUTATÓJA

1. Írja be a www.scc2l.net URL címet és töltse le az ott található szoftvert.  

2. Android telefonoknál a „Google Playen” a "9527"-es alkalmazást töltse le . 

3. Az „App Store”-ban szintén a "9527" alkalmazást keresse, majd töltse le. . 

4. Használhatja a termék csomagolásán található kétdimenziós (QR) kódot is, hogy letöltse az 

alkalmazást. 
 

A billentyűzet funkciói: ON/OFF kapcsoló gomb, az „ON” a beindítás, az „OFF” a kikapcsolás.  
Funkció gombok: Tárolás/video-szüneteltetés (Ez a funkció csak akkor lép életbe, amikor 

beteszi a memóriakártyát.): tárolja a videót addig, amíg kiveszi a kártyát – azért, hogy 

megakadályozza a fájlok elvesztését. Az „X” gomb törli az AP rövid hatótávolságú beállítást.  

Kamera jelzőfényének állapota:
Ha a kamera jelzőfénye:
A piros és a kék fény felváltva villog: Hálózatot keres.
Piros fény hosszasan világít: AP rövid hatótávolságú állapotot jelez.

Kék fény hosszasan világít: Távoli használat.
Amikor a videó betölt, a kék fény hosszasan világít, majd körülbelül 5másodperc múlva a piros 
és a kék fény egyszerre gyullad ki, majd pedig felváltva fénylenek. A világítás után, ha a piros 
lámpa hosszasan ég, rövid hatótávolságú kapcsolatba kerül az eszköz, és miután létrejött a 
kapcsolat, a kék fény kapcsol be. 

A MŰKÖDÉS MÓDJA: 

Rövid hullámhosszú működésnél kapcsolja be a fényképezőgépet, és mintegy 30másodperc 
múlva elindul a keresés és csatlakozás a fényképezőgép WiFi hálózati pontjára.  
 

 

 



Nyissa meg a telepített alkalmazás szoftverét, kattintson a rövid hatótávolságú videó
beállításaira.

 

A távoli használatot a rövid hatótávolságú kamera listájában, a beállítás ikonra kattintva 

állíthat be:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A memóriakártyán tárolt felvételek mobiltelefonon keresztüli lejátszása/visszajátszása:

 

 

 



A TERMÉK JELLEMZŐI 

Videó felbontás 1080*720/640*480

Videó kódolás H.264

Filmkocka szám 15 fénykép másodpercenként/30kép 
másodperceként 

Érzékelő CMOS

Memória maximálisan 32 G memóriakártya 
Támogatott rendszerek Windows, iOS, Android

Töltőfeszültség DC-5V/1A

Akkumulátor 4000 MA polimer-líthium akkumulátor

GYAKRAN ELŐFORDULÓ KÉRDÉSEK (GYIK)

ÜZEMZAVAR MEGOLDÁS
Az eszköz nem tud betölteni. Az akkumulátor lemerült. Miután 

feltöltötte azt, úgy az eszköz üzemképes, 
be tud tölteni.

A memóriakártyán szereplő videókat nem 
lehet lejátszani.

Kérem, valamelyik számítógépes lejátszó-

programot telepítse a mobiltelefonjára.

A közvetlen kapcsolatot nem lehet 
megnyitni a kamerán.

Kérem, ellenőrizze, hogy az 
internetkapcsolat megfelelő-e/indítsa újra 
a router-t.

A távoli kapcsolat nem látható. Előfordulhat, hogy a jelszót rosszul adta 

meg a WiFi beállításnál, vagy esetleg

speciális betűk kellenek a beíráshoz.

Miután csatlakozott az eszköz nevét 
tartalmazó WiFi csatlakozási ponthoz, az 
alkalmazás az eszközt nem látja.

Kattintson a kamera jel jobb felső 
sarkába, hogy frissítse a listát, vagy lépjen 
be újra az alkalmazásba.

FIGYELEM!

1. Használja alkalomszerűen: kérjük szigorúan tartsa be a vonatkozó állami rendelkezéseket 
és ne használja más, illegális célokra, kizárólag saját felelősségre!

2. Az akkumulátorról: Ha sokáig nem használja az eszközt, havi egyszer, de használat előtt 
mindenképp, töltse fel az akkumulátort!

3. Működési hőmérséklet: kérjük, a terméket 0-45°C között, normális környezeti 

hőmérsékleten használja!

4. Működési páratartalom: kérjük, 20%-80% páratartalom között használja az eszközt, de ne

tegye ki nedves környezeti hatásnak, mivel az nem vízálló!

5. Felvételek fényerőssége: kérjük, használja napsütéses időben a kamerát, de ne tegye ki közvetlen 

napsütés vagy erős fényforrás hatásának, nehogy a lencse megsérüljön!

6. Tisztítási követelmény: ne használja nagyon poros környezetben, mivel az alkatrészek közzé kerülhet 

a por, mely a felvétel minőségét ronthatja!

7. Más: a termék egy nagyon aprólékosan megtervezett készülék, nem mozgassa erőteljesen és ne ütögesse,

ne tegye ki erős mágneses térbe vagy nagyfeszültségű áram hatásának!

8. Kiegészítő utasítás: kérjük, figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, hogy a használattal 

kapcsolatban mindent értsen. Ha mégis bármilyen probléma felmerülne, kérjük lépjen kapcsolatba

viszonteladójával!


