
Instrukcja instalacji kamery:

WiFi SafeCam PL
Bezprzewodowa kamera bezpieczeństwa WifiSafeCam 
z dwukierunkowym dźwiękiem: 

1. Otwórz pudełko i sprawdź jego zawartość. Aparat posiada dwa tryby działania – możesz ogladać zapisy wideo 
w dowolnym momencie po otwarciu aplikacji w telefonie komórkowym lub zapisywać zmiany na karcie SD. 
Aby zapisać swoje nagrania na karcie SD, wykonaj wymienione poniżej kroki. Jeśli chcesz tylko oglądać transmis-
ję na żywo za pośrednictwem aplikacji mobilnej, pomiń kolejne kroki i kontunuuj instalację od kroku 6.
2. Wykręć 4 śruby z tyłu kamery za pomocą dostarczonego śrubokręta.
3. Włoż kartę SD do gniazda.
4. Wkręć 4 śruby z powrotem.
5. Wkręć dostarczoną antenę.

6. Zainstaluj bezpłatną aplikację ICSee na smartfonie. Użytownicy telefon Apple mogą ją znaleźć w App 
Store, a użytkownicy telefonów z Androidem w Google Play.
7. Otwórz aplikację i włącz wszystkie dostępy wymagane przez urządzenie. Zaakceptuj także Oświadczenie o 
ochronie prywatności.
8. Jeśli w tym momencie pojawi się *Przewodnik uprawnień*, kliknij *Anuluj*
9. Teraz utwórz konto użytkownika.  Aby to zrobić, kliknij *Zarejestruj się* poniżej.
10. Podaj nazwę użytkownika i hasło, a następnie adres e-mail, na który otrzymasz kod potwierdzający.
11. Teraz zaloguj się do nowego konta użytkownika i zaakceptuj warunki korzystania z aplikacji.
12. W następnym kroku podłącz aparat do internetu. Kliknij znak +, a następnie *Skonfiguruj urządzenie na 
Wi-Fi*.
13. Teraz podłącz kamerę SafeCam za pomocą dołączonego kabla i poczekaj na dźwięk *Poczekaj na 
konfigurację*. Kiedy to usłyszysz, kliknij *Następny krok*.
14. Wprowadź nazwę i hasło do połączenia Wi-Fi i kliknij *Potwierdź*.
15. Następnie, gdy zobaczysz powiadomienie o połączeniu sieciowym, kliknij *Potwierdź*.
16. Poczekaj, aż kamera się połączy.
17. Podaj kod dostępu do kamery i kliknij *Potwierdź*.
18. Zmień lub potwierdź nazwę istniejącej kamery, klikając *Zapisz*.
19. Kliknij +, a następnie kliknij obraz, aby rozpocząć odtwarzanie wideo. Twoja kamera jest teraz podłączona 
i transmituje wideo na żywo. Możesz zmienić kąt nagrywania w telefonie, przewijając w lewo lub w prawo.
20. Jeśli chcesz, możesz także robić zdjęcia z relacji na żywo, naciskając *Snapshot*.

Kamera może nagrywać w 3 trybach: ręcznym (na Twoje polecenie), czasomierzem (sam ustaw czas nagry-
wania) lub alarmem (po wykryciu ruchu). Możesz ustawić aparat, aby wysyłał Ci wiadomość e-mail za każdym 
razem, gdy wykryje ruch w Twojej nieruchomości. Głowica kamery jest w pełni ruchoma i może obracać się 
wokół własnej osi 355° i przechylać się o 90 °, dzięki czemu może wykrywać ruch za pomocą czujnika. Aparat 
jest wyposażony w wysokiej jakości filtr nocny na podczerwień, który pozwala widzieć w ciemności do 20 
metrów.

Możesz łatwo zamontować kamerę bezpieczeństwa na dowolnej płaskiej powierzchni za pomocą dostarczon-
ych akcesoriów (zawartych w zestawie: instrukcje, śrubokręt, śruby, wkładki ochronne i wodoodporne zaślep-
ki), które są dołączone do zestawu. Głowica obrotowa kamery jest zamontowana na bocznym wsporniku, 
który można zamotnować na dowolnej ścianie za pomocą dostarczonego narzędzia. Obudowa kamery jest 
całkowicie wodoodporna i odporna na warunki atmosferyczne, niezależnie od jej położenia. Możesz używać 
aparatu bezprzewodowo, działa on przez Wi-Fi, ale istnieje też możliwość podłączenia kabla.

Korzystanie z aparatu:

Montaż kamery:

Instrukcje konfiguracji aplikacji:


