
A MOBIL ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE
1.Telepítse a HDWifiCamPro alkalmazást. A gyorsabb telepítés érdekében olvassa be a melléklet angol
   utasításokban szereplő kódot.
2.Az alkalmazásban kattintson a +,az új kamera hozzáadásához.
3.Ha a kamerát először használja, vagy új hálózatra csatlakoztatja, akkor először olvassa el a ”A kamera
   csatlakoztatása a Wifi hálózathoz” bekezdést.
4.Válassza ki az ”Add online camera” lehetőséget, és írja be az adatokat:
• Név
• ID szám-kétféle módon lehet hozzáadni: szkennelje be a QR kódot a kamerán, vagy keresse meg a
  hálózaton keresztül.
• Jelszó: 6666 (később megváltoztathatja)

ESZKÖZÖK AZ ALKALMAZÁSBAN
• Kép vagy videó készítése
• Hang felvétele
• Hang hallgatása
• Fényerő, kontraszt és hang beállítása
• A kép tükrözése
• Lámpák kiválasztása
• A videó minősége
• Képgaléria
• Videófájlok
• Riasztási archívum

A KAMERA BEÁLLÍTÁSAI
• Állítsa be vagy módosítsa a Wifi kapcsolatot
• Az SD kártya beállításainak módosítása

A KAMERA CSATLAKOZTATÁSA A WIFI HÁLÓZATHOZ
Először állítsa vissza a kamerát gyári beállításba,úgy,hogy nyomva tartja a be/kikapcsoló gombot 5
másodpercig. Válassza ki az AP beállítást. A Wifi kapcsolat jelzőfénye lassan villogni kezd (1x 3
másodpercenként). Ezután lépjen a mobilkészülék beállításaiba, és csatlakozzon a Wifi kamera hálózatához
(a Wifi hálózat neve ugyanaz mint a kamera ID száma). Várja meg, amíg a telefon csatlakozik, mielőtt
megnyitja az alkalmazást a telefonján.
1. Ezután nyissa meg az alkalmazást
2. Válassza a + lehetőséget
3. Válassza a ”connect the camera to the WIFI network” lehetőséget
4. Kattintson a Wifi konfigurációra, és erősítse meg, hogy a megjelenített hálózat megegyezik-e az eszköz ID
    számával. Ezután térjen vissza az alkalmazás kezdőképernyőjére, és a kamera automatikusan hozzá lesz adva.
5. Ezután kattintson a kamera konfigurációs oldalára és válassza a ”Wifi settings” lehetőséget. Válassza a
   ”routher hot spot”, ahol a kamerát csatlakoztathatja az otthoni Wifi hálózathoz, és beállíthatja rajta a jelszót.

P2P PROGRAM
A videót közvetlenül a kamerán keresztül nézheti, Wifi router nélkül. 

ÚTMUTATÓ:
1.Restartolja a kamerát és kapcsolja be az AP módot
2.A kamera bekapcsolása után a Wifi böngészőben olyan hálózatot találhat, amelynek a neve azonos a
   kamera ID számával (titkosítás nélkül)
3.Csatlakoztassa a telefonját ehhez a hálózathoz, és várja meg,amíg az eszközök csatlakoznak.
4.Úgy mint a router módban, a kamerát közvetlenül csatlakoztassa az alkalmazáson keresztül, és normál
   módon használja. Ha már korábban hozzáadta a kamerát, akkor közvetlenül csatlakozhat hozzá.
5.Miután az eszközök sikeresen csatlakoztak, megnyithatja és megnézheti a videókat.


