
Kamera telepítési útmutató:

WiFi SafeCam HU
Vezeték nélküli biztonsági kamera kétirányú audio működtetéssel  

1. Nyissa ki a dobozt, és ellenőrizze annak tartalmát. A kamera két működési móddal rendelkezik – bármikor 
megnézheti a fényképeket, amikor megnyitja az alkalmazást a mobiltelefonján, vagy képeket menthet SD 

kártyára. A képek SD-kártyára mentéséhez kövesse az alábbi lépéseket. Ha csak az élő eseményt a 
fényképezőgépén lévő mobilalkalmazással figyeli, hagyja ki a következő lépéseket, és folytassa a 6. lépéssel.
2. A mellékelt csavarhúzóval csavarja le a kamera hátulján található mind a négy csavart.
3. Helyezze az SD-kártyát a nyílásba.
4. Helyezze vissza mind a 4 csavart.
5. Csatlakoztassa a mellékelt antennát. 

6. Töltse le az ingyenes ICSee alkalmazást okostelefonjára. Az Apple telefon felhasználók az App Store-ban, 
az Android telefon felhasználók a Google Play alkalmazásban találhatják meg.
7. Nyissa meg az alkalmazást, és erősítse meg az eszköz igényeinek elérését. Kérjük, fogadja el az adat-
védelmi nyilatkozatot is.

8. Ha itt jelenik meg a *Engedély útmutató*, kattintson a *Mégse* gombra.
9. Most hozzon létre felhasználói fiókot. Ehhez kattintson a *Regisztráció* elemre az alján.
10. Írja be felhasználónevét és jelszavát, majd e-mailben egy megerősítő kódot.
11. Jelentkezzen be új felhasználói fiókjával, és fogadja el az alkalmazás által megkövetelt feltételeket.
12. A következő lépés a kamera csatlakoztatása az internethez. Kattintson a +, majd a *Saját eszköz beállítá-
sa Wi-Fi-re* lehetőségre.
13. Most csatlakoztassa a SafeCam-ot a tápegységhez a mellékelt kábellel, és várja meg, amíg a *Várjon 
konfigurálást*. Amikor ez megszólal, kattintson a *Következő lépés* gombra.
14. Írja be a Wi-Fi kapcsolat nevét és jelszavát, majd kattintson a *Megerősítés* gombra.
15. Kattintson a *Megerősítés* gombra a következő internetkapcsolat-teljesítményjelentésben.
16. Várja meg, amíg a kamera párosul.
17. Írja be a kamerához való hozzáférés kódját, majd kattintson a *Megerősítés* gombra.
18. A meglévő kameranév megváltoztatásához vagy megerősítéséhez kattintson a *Mentés* gombra.
19. A megjelenítés megkezdéséhez kattintson a + gombra, majd kattintson a képre. A fényképezőgép csatla-
koztatva van, és élő képeket továbbít. A telefon látószögét balra vagy jobbra csúsztatással módosíthatja.
20. Ha szeretné, élő eseményeket is készíthet a *Pillanatkép* megnyomásával.

A kamera 3 módban tud felvételt készíteni: kézi (az Ön parancsára), egy időzítővel (megadja a felvételi időt) 
vagy riasztással (amikor mozgást észlel). Beállíthatja, hogy a fényképezőgép elektronikus üzenetet küldjön 
minden alkalommal, amikor észleli az ingatlan mozgását. A kamerafej teljesen mozgatható, a saját tengelye 
körül 355°-kal elforgatható és 90°-kal megdönthető, így az érzékelő képes érzékelni a mozgást. A kamera 
beépített kiváló minőségű infravörös éjszakai szűrővel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy sötétben akár 
20 métert is láthasson.

Egyszerűen szerelje fel a biztonsági kamerát bármilyen sík felületre a mellékelt tartozékok segítségével (a 
készlet tartalmazza: utasításokat, csavarhúzót, csavarokat, védőbetéteket és vízálló sapkákat). A kamera 
forgófejét az oldalsó tartóba rögzítik, amely a mellékelt szerszám segítségével bármilyen falra rögzíthető. A 
kamera váza teljesen víz- és időjárásálló, pozíciójától függetlenül. Használhatja a kamerát vezeték nélkül, 
WiFi-n működik, de van kábelcsatlakozás is.

A kamera használata:

A kamera felszerelése:

Az alkalmazás beállítása:


