
INŠTALACIJA MOBILNE APLIKACIJE:
1. Inštalirajte HDWifiCamPro aplikacijo. Za hitrejšo inštalacijo skenirajte kodo v priloženih angleških
    navodilih. 
2. V aplikaciji kliknite +, da dodate novo kamero. 
3. Če kamero uporabljate prvič ali jo povežete na novo omrežje morate najprej glejte odstavek
   “povezava kamere na Wifi omrežje”.
4. Izberite “Add online camera” in vpišite podatke:
• Ime
• ID številko - lahko dodate na dva načina: skenirajte QR kodo na kameri ali jo poiščite preko omrežja. 
• Geslo: 6666 (lahko ga kasneje spremenite)

PRIPOMOČKI V APLIKACIJI:
• Zajem slike ali videa
• Snemanje zvoka
• Poslušanje zvoka
• Uravnavanje svetlosti, kontrasta in zvoka
• Zrcaljenje slike
• Izbira luči
• Kakovost videa
• Galerija slik
• Video datoteke
• Arhiv alarma

NASTAVITVE KAMERE:
• Nastavite ali spremenite povezavo Wifi
• Sprememba nastavitev za SD kartico

POVEZAVA KAMERE NA WIFI OMREŽJE
Najprej kamero resetirajte na tovarniške nastavitve, tako da tiščite gumb “on/off” za 5 sekund. Izberite AP 
nastavitev. Indikator Wifi povezave bo začel počasi utripati (1x na 3 sekunde). Po tem pojdite v
nastavitve mobilne naprave in se povežite na Wifi omrežje kamere (Wifi omrežje bo imenovano kot ID
številka kamere). Počakajte, da se telefon poveže, preden odprete aplikacijo na telefonu. 

1. Za tem odprite aplikacijo
2. Izberite “+”
3. Izberite opcijo “connect the camera to the WiFi network”. 
4. Kliknite Wifi konfiguracijo in potrdite, da je prikazano omrežje enako kot ID številka naprave.
    Nato se vrnite na začetni zaslon aplikacije in kamera bo dodana avtomatično.
5. Za tem kliknite na stran konfiguracije kamere in izberete “Wifi settings”. Izberite “routher hot spot”, kjer
    lahko kamero povežete z vašim domačim Wifi omrežjem in ji nastavite geslo.

P2P PROGRAM:
Video lahko gledate direktno preko kamere brez Wifi routerja.

Navodila:
1. Resetirajte kamero in prižgite AP način
2. Potem, ko prižgete kamero, lahko v vašem Wifi brskalniku najdete omrežje, ki ima isto ime kot je ID
    vaše kamere (brez inkripcije).
3. Vaš telefon povežite na to omrežje in počakajte, da se napravi povežeta. 
4. Tako kot v router načinu, kamero dodajte direktno prek aplikacije in jo normalno uporabljajte. Če ste
    pred tem kamero že dodali, se lahko nanjo direktno povežete.
5. Ko sta napravi uspešno povezani lahko odprete in si ogledate videe.


