
INSTALAREA APLICAȚIEI MOBILE
1. Instalați aplicația HDWifiCamPro. Pentru o instalare mai rapidă, scanați codul din instrucțiunile în limba
    engleză anexate.
2. În aplicație, faceți click pe + pentru a adăuga o cameră nouă.
3. Dacă utilizați camera pentru prima dată sau o conectați la o rețea nouă, trebuie să consultați mai întâi
    paragraful „Conectarea camerei la o rețea Wi-Fi”.
4. Selectați „Add online camera” și introduceți datele:
• Nume
• Număr de identificare - Există două modalități de a face acest lucru: scanarea codului QR de pe cameră
  sau căutarea acesteia în rețea.
• Parolă: 6666 (o puteți modifica ulterior)

GADGETURI DIN APLICAȚIE
• Înregistrați o imagine sau un videoclip
• Înregistrați sunetul
• Ascultați audio
• Reglați luminozitatea, contrastul și sunetul
• Imagine în oglindă
• Alegerea luminilor
• Calitatea video
• Galeria de imagini
• Fișiere video
• Arhiva alarmei

SETĂRILE CAMEREI
• Configurați sau schimbați conexiunea Wifi
• Modificarea setărilor pentru cardul SD

CONECTAREA CAMEREI LA O REȚEA WIFI
Mai întâi resetați camera la setările din fabrică, apăsând 5 secunde butonul „on / off”. Selectați setarea AP. 
Indicatorul conexiunii Wifi va începe să clipească încet (1x la fiecare 3 secunde). După aceea, accesați 
setările dispozitivului mobil și conectați-vă la rețeaua Wifi a camerei (rețeaua Wifi va fi numită ca numărul 
de identificare al camerei). Așteptați conectarea telefonului înainte de a deschide aplicația pe telefon.

1. După aceea, deschideți aplicația
2. Selectați „+”
3. Selectați opțiunea „connect the camera to the WiFi network”.
4. Faceți click pe configurația Wifi și confirmați că rețeaua afișată este aceeași cu numărul de identificare
    al dispozitivului. Apoi reveniți la ecranul de pornire al aplicației și camera va fi adăugată automat.
5. Apoi accesați pagina de configurare a camerei și selectați „Wifi settings”. Selectați „routher hot spot”
    unde puteți conecta camera la rețeaua Wifi de acasă și setați o parolă pentru aceasta.

PROGRAM P2P
Puteți viziona înregistrarea direct prin intermediul camerei fără router Wifi.
INSTRUCȚIUNI:
1. Resetați camera și porniți modul AP
2. După pornirea camerei, puteți găsi în browserul Wifi rețeaua care are același nume ca ID-ul camerei
    dvs. (fără criptare).
3. Conectați telefonul la această rețea și așteptați conectarea dispozitivelor.
4. La fel ca în modul router, adăugați camera direct prin aplicație și folosiți-o normal. Dacă ați adăugat deja
    o cameră, vă puteți conecta direct la aceasta.
5. După ce dispozitivele sunt conectate cu succes, puteți deschide și urmări înregistrările.


