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Stav indikátoru: 

Start: svítí červené světlo 
Režim hotspot: Modré světlo pomalu bliká 
Stav sítě: svítí modré světlo 
Stav nabíjení: svítí zelené světlo 
Plné nabití: zelené světlo je vypnuto 

Tlačítka:  

ON / OFF: jedním stisknutím tlačítka kameru zapnete, stisknutím a podržením 
na 5 sekund ji vypnete 
MODE: tlačítko reset (dlouhým stisknutím na 5 sekund a následným uvolněním 
pro resetování zařízení)  

Informace:  

Kamera podporuje pouze 2,4G WiFi frekvenci, ne 5G WiFi frekvenci. Pokud jste 
zapomněli heslo, resetujte kameru na výrobní nastavení. 

Pokud potřebujete změnit router nebo přepnout zpět do režimu WiFi 
hotspotu, pomocí tlačítka MODE kameru resetujte. 
 
 



1. Instalace aplikace pro mobilní telefon 

 

Stáhněte si a nainstalujte HDWifiCam Pro z Apple App Store a GooglePlay pro 

Android. Pro jednodušší instalaci naskenujte níže uvedený QR kód a stáhněte si 

a nainstalujte HDWifiCam Pro. Pokud se vašemu zařízení nepodaří připojit ke 

službě GooglePlay, naskenujte níže uvedený QR kód APK ke stažení a následnou 

instalaci. 

 

 

Poznámka: Ke skenování a stažení aplikace se 

doporučuje použít software pro skenování QR kódu, který je dodáván s 

telefonem a aplikaci kamery v telefonu. 

2. Připojení ke kameře 

  a) Klikněte na tlačítko ON/0FF pro zapnutí, po zapnutí vždy svítí červené 
světlo, počkejte 5 sekund, než začne blikat modré světlo. 

 
  b) Přejděte do nastavení WiFi 
vašeho telefonu a najděte síť DGO-
XXXXXX-XXX nebo DGK 
   
  c) Klikněte na Připojit k tomuto 
hotspotu WiFi. Před pokračováním do 
dalšího kroku se ujistěte, že je 
připojení úspěšné. 

Důležité: Během připojování ke 
kameře počkejte, až se ve stavovém 
řádku vašeho mobilního telefonu 
objeví ikona WiFi. Pokud se na vašem 
mobilním telefonu zobrazí upozornění 



„Internet nedostupný“, ignorujte jej. Kamera je nyní úspěšně připojena k 
vašemu mobilnímu telefonu. 

Zařízení má dva režimy, Lokální režim a Vzdálený režim. 
Lokální režim: tomto režimu nepotřebujete síť. Hotspot, vysílaný zařízením, 
můžete přímo připojit přes klienta mobilního telefonu nebo tabletu a zobrazit 
jej prostřednictvím aplikace. 
Vzdálený režim: v tomto režimu je nutná síť. Když je zařízení připojeno k 
bezdrátové síti, je možné jej prohlížet i na dálku a v reálném čase 
prostřednictvím klientů, jako jsou mobilní telefony nebo tablety. 

3. Přidat kameru 
 
a) Otevřete staženou aplikaci: HDWifiCam Pro. Na stránce kamery klikněte na 
„Přidat novou kameru“. Jelikož jsme již připojili telefon ke kameře v nastavení 
Wifi telefonu, můžeme přeskočit první krok a kliknout na „Přidat online 
kameru“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

b) Zadejte název kamery a heslo. Výchozí heslo je 6666. Zvolte „Vyhledat síť“ a 
připojte kameru. Potvrďte a klikněte na tlačítko OK. Kamera byla úspěšně 
přidána. Po nastavení kamery se doporučuje upravit přístupové heslo. 
 
c) Po zobrazení kamery online klikněte na kameru, kterou jste právě přidali a 
prohlédněte si video v reálném čase. Zařízení můžete ovládat ve video 
rozhraní. 



 
 
 
 
 

 

4. Připojení kamery k vaší domácí Wifi síti 

a) Kliknutím na tlačítko ozubeného kolečka otevřete stránku rozšířené 
konfigurace kamery. 



 

b) Upravte připojení WIFI. Vyberte Nastavení 
WIFI a kamera zobrazí dostupné sítě Wi-Fi. 
Vyberte název své sítě Wi-Fi (SSID), zadejte 
heslo sítě Wi-Fi a stisknutím tlačítka „Sure“ se 
připojte. Poznámka: Po uložení, pokud je 
kamera připojena k WIFI, kamera odpojí 
aktuální připojení, aby vyzkoušela novou WIFI 
síť, což způsobí, že kamera v aplikaci bude 
dočasně offline asi na 1 minutu. 
 

c) Nahrávání: Nastavení 
nahrávání videa na SD kartu. 
Nastavte režim a velikost 
obrazovky nahrávání videa na SD 
kartu. 

* Pokud během operace zadáte nesprávné heslo, zařízení se standardně 
restartuje, ale nepřipojí se úspěšně k síti. Zařízení můžete resetovat do 
továrního nastavení a vrátit se do lokálního režimu stisknutím tlačítka „R“ na 5 
sekund a jeho uvolněním. Znovu pokračujte od kroku „1“. 

 

 
 



5. Provoz kamery 
 
 

 

Podívejte se na 
aktuální video v 
reálném čase 

 

Podívejte se na 
snímky, pořízené 
kamerou 

 

Prohlížejte si video 
soubory pro vaše 
mobilní zařízení 

 

Podívejte se na 
záznam události 
alarmu kamery 

 

 

 

 

 

6. POMOC 

1. Pro název sítě (název směrovače-routeru) nevkládejte speciální znaky, jako 
například „.“ „%“-„ „/“ a tak dále. 

2. Zařízení je offline. Pokud je váš mobilní telefon v lokálním režimu, neměl by 
být připojen k domácí síti Wi-Fi, ale k hotspotu kamery. 

Pokud jste ve vzdáleném režimu, zkontrolujte následující: 

a) Zda je při připojování do sítě správně zadané heslo. 

b) Zkontrolujte, zda název sítě a heslo obsahují speciální znaky a zda heslo sítě 
nepřesáhlo 11 číslic. 



c) Zařízení se nachází ve vzdálenosti do 5 metrů od směrovače (routeru) nebo 
sítě. 

3. Rozlišení videa. Na straně klienta si můžete vybrat 1080P nebo 720P, ale na 
SD kartě je rozlišení videa až 1920*1080. 

4. Kamera vždy vyžaduje uživatelské jméno a heslo. Výchozí heslo pro kameru 
je 6666. Pokud zapomenete vaše uživatelské jméno nebo heslo, můžete 
obnovit výrobní nastavení kamery, čímž získáte výchozí uživatelské jméno a 
heslo. 

5. Obnovte výrobní nastavení kamery. Stiskněte tlačítko reset na kameře a 
uvolněte jej asi na 5 sekund, dokud se kamera nerestartuje. 

6. Pokud je obraz rozmazaný, zkontrolujte, zda jste odstranili ochrannou fólii z 
objektivu. Pokud není ani potom jasnější, otočte objektiv fotoaparátu a 
zaostřete jej tak, abyste získali jasný obraz. Můžete také zkusit změnit rozlišení 
z HD 720P na FULL HD 1080P. 

 


