
1. Popis produktu

(Pozri obrázok vyššie.)

Zapnúť/vypnúť ("ON/OFF"): Stlačením tlačidla ON/OFF zapnete/vypnete.

Reset ("Reset"): Ak chcete fotoaparát resetovať, podržte tlačidlo "M" dlhšie - 5 sekúnd.  Nasnímanie

snímky.

Urobte fotku ("Take picture"): Keď je fotoaparát zapnutý, stlačte tlačidlo "O", aby ste urobili

snímku/fotografiu.

Slot na kartu SD ("Micro SD card slot"): Vložte kartu SD na uloženie súborov na nahrávanie.

Maximálna kapacita je 32 G.

Nabíjanie ("Charging interface"): Pripojte napájací adaptér USB 5V. Pri nabíjaní musíte zapnúť
vypínač fotoaparátu (nabíjanie pri zapnutom napájaní).

Kontrolka ("Indicator light"): Keď sú zariadenia pripojené, červená kontrolka pomaly bliká. V režime

vzdialeného pripojenia svieti červená kontrolka vždy. Keď v režime vzdialeného pripojenia nie je

zariadenie pripojené k sieti, červená kontrolka rýchlo bliká. Modrá kontrolka je pomocná kontrolka

zapnutia, ktorá svieti vždy po zapnutí. Červené a modré kontrolky možno zapnúť/vypnúť v aplikácii.

Keď je fotoaparát pripojený k sieti, vždy svieti oranžové svetlo na spodnej strane fotoaparátu, čo

znamená, že sa nabíja, a keď je úplne nabitý, oranžové svetlo zhasne.



2. Nastavenie aplikácie

1. Stiahnite si aplikáciu "iWFCam"

● Pre iPhone vyhľadajte v obchode aplikáciu s názvom "iWFCam".

● V prípade telefónov so systémom Android naskenujte nižšie uvedený kód QR a výberom

položky "Priamo stiahnuť aplikáciu pre Android" stiahnite a nainštalujte softvér.

2. Spojenie medzi fotoaparátom a telefónom (režim AP):



● Stlačením tlačidla ON/OFF raz zapnite fotoaparát.

● V nastaveniach telefónu vyberte položku WLAN a vyhľadajte fotoaparát (s názvom

BK*** bez hesla).

● Ak používate telefóny so systémom Android, zobrazí sa potvrdzujúca správa.

● Poznámka: Spojenie medzi fotoaparátom a telefónom sa musí uskutočniť do

vzdialenosti 10 metrov.



3. Vzdialené pripojenie medzi kamerou a aplikáciou (IPMode)

● Spustite aplikáciu iWFCam a kamera sa pridá automaticky.

● Kliknutím na ikonu "WifiConfig" nakonfigurujte kameru.

● Vyberte smerovač a zadajte sieťové heslo smerovača.

● Počkajte na aktualizáciu procesu kamery pre vzdialené monitorovanie.

● Poznámka: Nastavenie pripojenia medzi kamerou a smerovačom sa musí vykonať vo

vzdialenosti do 10 metrov.



4. Monitorovanie kamery v priamom prenose

Otvorte aplikáciu a kliknite na fotoaparát. Zobrazí sa upozornenie na heslo, ktoré môžete preskočiť
("Skip") alebo zmeniť ("Change"). Potom sa pred kamerou zobrazí živé dianie. Môžete nastaviť jas,

nočný režim, rozlíšenie videa, zvuk, mikrofón alebo mikrofón.



Poznámky:

1. Pri pripájaní sa uistite, že vzdialenosť medzi kamerou a smerovačom nepresahuje 10 metrov.

2. Podporované je len pripojenie 2.4G WiFi a meno a heslo sú písmená alebo číslice.

Osobitné upozornenie:

1. Ak zmeníte sieť, najprv ju resetujte a potom použite mobilný telefón, ku ktorému sa znovu

pripájate, na opätovné nastavenie siete.

2. Ak fotoaparát nerozpozná pamäťovú kartu, pred použitím ju vymeňte alebo naformátujte.

3. Pred vypnutím pozastavte stav nahrávania, aby ste predišli strate posledného videozáznamu bez

jeho uloženia.

4. Kamera počas prevádzky vytvára určité množstvo tepla, preto sa uistite, že chladiace otvory

kamery sú funkčné alebo nie sú zakryté.

5. Zabudnuté heslo: resetujte kameru a obnovte predvolené heslo 8888.


