
INSTALACE MOBILNÍ APLIKACE
1. Nainstalujte aplikaci HDWifiCamPro. Pro rychlejší instalaci naskenujte kód v přiloženém anglickém návodu.
2. V aplikaci klikněte na + a přidejte novou kameru.
3. Používáte-li kameru poprvé nebo ji připojujete k nové síti, přečtěte nejprve odstavec „Připojení kamery
    k síti Wi-Fi“.
4. Vyberte „Add online camera“ a zadejte informace:
• Jméno 
• ID číslo – existují dva způsoby, jak to provést: naskenujte QR kód na kameře nebo ji vyhledejte v síti.
• Heslo: 6666 (můžete jej později změnit)

FUNKCE V APLIKACI
• Pořízení snímku nebo videa
• Záznam zvuku
• Poslech zvuku
• Upravení jasu, kontrastu a zvuku
• Zrcadlení obrazu
• Výběr světla
• Kvalita videa
• Galerie obrázků
• Video soubory
• Archiv alarmu

NASTAVENÍ KAMERY
• Nastavení nebo změna připojení Wi-Fi
• Změna nastavení karty SD

PŘIPOJENÍ KAMERY K SÍTI WI-FI
Nejprve kameru resetujte na tovární nastavení podržením tlačítka „on / off“. Vyberte nastavení AP.
Indikátor připojení W-iFi začne pomalu blikat (1x každé 3 sekundy). Poté přejděte na nastavení svého
mobilního zařízení a připojte se k Wi-Fi síti kamery (síť bude označená identifikačním číslem kamery). 
Před otevřením aplikace v telefonu vyčkejte, než se telefon připojí.

1. Poté otevřete aplikaci.
2. Vyberte „+“.
3. Vyberte možnost „connect the camera to the WiFi network“.
4. Klikněte na konfiguraci Wi-Fi a potvrďte, že je zobrazená síť stejná jako ID zařízení. Poté se vraťte na
    domovskou obrazovku aplikace a kamera bude automaticky přidána.
5. Klikněte na konfigurační stránku kamery a vyberte „Wifi settings“. Vyberte „routher hot spot“. Zde
    můžete připojit kameru k domácí síti Wi-Fi a nastavit pro ni heslo.

P2P PROGRAM
Video můžete sledovat přímo přes kameru bez routeru Wi-fi.

1. Resetujte kameru a zapněte režim AP.
2. Po zapnutí kamery vyhledejte v prohlížeči Wi-Fi síť, která má stejný název jako ID vaše kamery
    (bez šifrování).
3. Připojte telefon k této síti a vyčkejte na propojení zařízení.
4. Stejně jako v režimu router, přidejte kameru přes aplikaci a můžete ji začít hned používat. Pokud jste
    kameru již přidali, můžete se k ní rovnou připojit.
5. Po úspěšném propojení zařízení můžete videa otevřít a sledovat.


