
INSTALACJA MOBILNEJ APLIKACJI
1. Zainstaluj aplikację HDWifiCamPro. Aby przyspieszyć instalację, zeskanuj kod w dołączonej instrukcji
    w języku angielskim.
2. W aplikacji kliknij +, aby dodać nową kamerę.
3. Jeśli używasz kamery po raz pierwszy lub podłączasz ją do nowej sieci, najpierw zapoznaj się z opisem
    w „Podłączanie kamery do sieci Wi-Fi”.
4. Wybierz “Add online camera”  i wprowadź dane:
• Imię 
• Numer ID- można to zrobić na dwa sposoby: zeskanuj kod QR na kamerze lub wyszukaj go w sieci.
• Hasło: 6666 (możesz je później zmienić)

DODATKI  W APLIKACJI
• Przechwytywanie obrazu lub widea
• Nagrywanie dźwięku
• Słuchanie dźwięku
• Dostosowanie jasności, kontrastu i dźwięku
• Odbicie lustrzane obrazu
• Wybór światła
• Jakość wideo
• Galeria zdjęć
• Pliki wideo
• Archiwum alarmów

USTAWIENIE KAMERY
• Nastaw lub zmień połączenie Wi-Fi
• Zmień ustawienia karty SD

ŁĄCZENIE KAMERY Z SIECIĄ WI-FI
Najpierw zresetuj kamerę do ustawień fabrycznych, naciskając przycisk „on / off” przez 5 sekund. Wybierz 
ustawienie AP. Wskaźnik połączenia Wi-Fi zacznie powoli migać (1x co 3 sekundy). Następnie przejdź do 
ustawień urządzenia mobilnego i połącz się z siecią Wi-Fi  kamery (sieć Wi-Fi zostanie nazwana numerem 
ID kamery). Zaczekaj, aż się telefon połączy zamim otworzysz aplikację w telefonie.

1. Następnie otwórz aplikację
2. Wybierz „+”
3. Wybierz opcję “connect the camera to the WiFi network”.
4. Kliknij konfigurację Wi-Fi i potwierdź, że wyświetlana sieć jest taka sama jak numer ID urządzenia.
    Następnie wróć do ekranu głównego aplikacji, a kamera zostanie dodana automatycznie.
5. Następnie kliknij stronę konfiguracji kamery i wybierz  “Wifi settings”.  Wybierz „router hot-spot”,
    w którym możesz podłączyć kamerę do domowej sieci Wi-Fi i ustawić dla niej hasło.

PROGRAM P2P
Możesz oglądać wideo bezpośrednio przez kamerę bez routera Wi-Fi.

INSTRUKCJA:
1. Zresetuj kamerę i włącz tryb AP
2. Po włączeniu kamery w przeglądarce Wi-Fi można znaleźć sieć o takiej samej nazwie jak identyfikator
    kamery (bez szyfrowania).
3. Podłącz telefon do tej sieci i poczekaj, aż urządzenia się połączą.
4. Podobnie jak w trybie routera, dodaj kamerę bezpośrednio przez aplikację i używaj jej normalnie.
    Jeśli wcześniej dodałeś już kamerę, możesz połączyć się z nią bezpośrednio.
5. Po udanym podłączeniu urządzeń możesz otworzyć i obejrzeć filmy.


