
1. Opis produktu

(Zobacz zdjęcie powyżej).

Włączanie/wyłączanie ("ON/OFF"): Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć/wyłączyć.

Resetowanie ("Reset"): Aby zresetować aparat, przytrzymaj przycisk "M" przez dłuższy czas - 5

sekund.  Robienie zdjęć.

Zrób zdjęcie ("Take picture"): Gdy aparat jest włączony, naciśnij przycisk "O", aby zrobić zdjęcie.

Gniazdo kart SD ("Micro SD card slot"): Włóż kartę SD, aby przechowywać pliki do nagrywania.

Maksymalna pojemność wynosi 32 G.

Ładowanie ("Charging interface"): Podłącz zasilacz USB 5V. Podczas ładowania musisz włączyć
przełącznik aparatu (ładowanie po włączeniu zasilania).

Lampka sygnalizacyjna ("Indicator light"): Kiedy urządzenia są połączone, czerwona lampka

kontrolna miga powoli. W trybie połączenia zdalnego czerwona lampka kontrolna jest zawsze

włączona. Kiedy urządzenia w trybie zdalnym nie są podłączone do sieci, czerwona lampka kontrolna

miga szybko. Niebieski wskaźnik jest pomocniczym wskaźnikiem zasilania, który jest zawsze włączony

po włączeniu. Czerwony i niebieski wskaźnik można włączyć/wyłączyć w aplikacji. Gdy kamera jest

podłączona do prądu, pomarańczowa lampka na spodzie kamery zawsze się świeci, sygnalizując

ładowanie, a po całkowitym naładowaniu pomarańczowa lampka gaśnie.



2. Konfiguracja aplikacji

1. Pobierz aplikację "iWFCam”

● W przypadku iPhone'a poszukaj w sklepie aplikacji o nazwie "iWFCam".

● W przypadku telefonów z systemem Android zeskanuj poniższy kod QR i wybierz opcję
"Pobierz bezpośrednio aplikację Android", aby pobrać i zainstalować oprogramowanie.

2. Połączenie między aparatem a telefonem (tryb AP):



● Aby włączyć aparat, naciśnij raz przycisk ON/OFF.

● W ustawieniach telefonu wybierz WLAN i znajdź aparat (o nazwie BK*** bez hasła).

● Jeśli korzystasz z telefonów z systemem Android, pojawi się komunikat

potwierdzający.

● Uwaga: Połączenie między aparatem a telefonem musi być wykonane w odległości

10 metrów.



3. Zdalne połączenie między aparatem a aplikacją (IPMode)

● Uruchom aplikację iWFCam, a kamera zostanie dodana automatycznie.

● Kliknij ikonę "WifiConfig", aby skonfigurować aparat.

● Wybierz router i wprowadź hasło sieciowe routera.

● Poczekaj, aż proces kamery zostanie zaktualizowany w celu zdalnego monitorowania.

● Uwaga: Konfigurację połączenia między aparatem a routerem należy przeprowadzić w

odległości do 10 metrów.



4. Monitorowanie kamer na żywo

Otwórz aplikację i kliknij na aparat. Pojawi się ostrzeżenie o haśle, które możesz pominąć ("Pomiń")

lub zmienić ("Zmień"). Następnie zobaczysz, jak przed kamerą toczy się akcja na żywo. Możesz

dostosować jasność, tryb nocny, rozdzielczość wideo, dźwięk, mikrofon.



Uwagi:

1. Podczas podłączania upewnij się, że odległość między aparatem a routerem nie przekracza 10

metrów.

2. Obsługiwane jest tylko WiFi 2.4G, a nazwa i hasło są literami lub cyframi.

Specjalne ostrzeżenie:

1. Jeśli zmienisz sieć, najpierw zresetuj ją, a następnie użyj telefonu komórkowego, z którym się
łączysz, aby ponownie skonfigurować sieć.

2. Jeśli aparat nie rozpoznaje karty pamięci, wymień ją lub sformatuj przed użyciem.

3. Przed wyłączeniem wstrzymaj stan nagrywania, aby uniknąć utraty ostatniego filmu bez jego

zapisania.

4. Podczas pracy aparat wytwarza pewną ilość ciepła, dlatego upewnij się, że otwory chłodzące

aparatu są sprawne lub nie są zasłonięte.

5. Zapomniane hasło: zresetuj kamerę, aby przywrócić domyślne hasło 8888.


