
INŠTALÁCIA MOBILNEJ APLIKÁCIE
1. Nainštalujte aplikáciu HDWifiCamPro. Pre rýchlejšiu inštaláciu naskenujte kód v priložených anglických
    pokynoch.
2. V aplikácii, kliknite na tlačidlo + pridajte novú kameru.
3. Ak kameru používate prvýkrát, alebo ju pripájate k novej sieti, musíte si najskôr prečítať odsek
    „Pripojenie fotoaparátu k sieti Wi-Fi“.
4. Vyberte „Pridať kameru online“ a zadajte informácie:
• Meno
• ID číslo - existujú dva spôsoby, ako to urobiť: naskenujte QR kód na kamere, alebo ho nájdite na sieti.
• Heslo: 6666 (môžete ho zmeniť neskôr)

DOPLNKY V APLIKÁCII
• Zachytenie obrázka alebo videa
• Nahrávanie zvuku
• Počúvanie zvuku
• Nastavenie jasu, kontrastu a zvuku
• Zrkadlenie obrazu
• Výber svetiel
• Kvalita videa
• Video súbory
• Fișiere video
• Archív alarma

NASTAVENIA KAMERY
• Nastaviť alebo zmeniť pripojenia WiFi
• Zmena nastavenie pre SD kartu

PRIPOJENIE KAMERY K SIETI WI-FI
Najskôr resetujte kameru na výrobné nastavenia stlačením tlačidla „zapnúť / vypnúť“ na 5 sekúnd. Vyberte 
nastavenie AP. Indikátor pripojenia Wi-Fi začne pomaly blikať (1x každé 3 sekundy). Potom prejdite na 
nastavenia svojho mobilného zariadenia a pripojte sa k sieti kamier Wi-Fi (sieť Wi-Fi sa bude označovať 
ako identifikačné číslo kamery). Pred otvorením aplikácie v telefóne počkajte na pripojenie telefónu.

1. Potom otvorte aplikáciu
2. Vyberte „+“
3. Vyberte možnosť „pripojiť kameru k sieti Wi-Fi“.
4. Kliknite na konfiguráciu siete Wi-Fi a potvrďte, že zobrazená sieť je rovnaká ako ID zariadenia. Potom
    sa vráťte na domovskú obrazovku aplikácie. Kamera sa pripojí automaticky.
5. Potom kliknite na konfiguračnú stránku kamery a vyberte položku „Nastavenia Wi-Fi“. Vyberte “routher
    hot spot”, kde kameru môžete pripojiť k domácej sieti Wi-Fi a nastaviť heslo.

P2P PROGRAM
Video môžete sledovať priamo cez kameru bez smerovača Wi-Fi.

NÁVOD:
1. Resetujte kameru a zapnite režim AP
2. Po zapnutí kamery nájdete v prehliadači Wifi sieť, ktorá má rovnaké meno ako vaša ID kamera
    (bez šifrovania).
3. Pripojte telefón k tejto sieti a počkajte na pripojenie zariadenia.
4. Rovnako ako v režime smerovača, pridajte kameru priamo do aplikácie a používajte ju normálne.
    Ak ste už kameru predtým pridali, môžete sa k nej pripojiť priamo.
5. Po úspešnom pripojení môžete videá otvoriť a prezerať.


