ANDROID ШП ИОНК А С GS M М ОДУ Л

ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ
Поставете SIM карта и microSD карта съответно отзад и отстрани на устройството. Заредете
батериите преди да започнете настройката.
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I.

Основни настройки

От менюто на шпионката можете да настроите основните функции. При вклюване на дисплея ще
видите основното меню.
- Visitor History - можете да видите хората, посетили дома Ви
- Unlock - заключване и отключване на дисплея
- Main Menu – главното меню с настройки
- PIR Off - включване и изключване на детектора за движение
- Camera - изображение от камерата

В главното меню можете да настроите:
1.

System Setting – тук се включвате към безжичната си мрежа чрез задаване на име и парола,

настройки на дисплея, картата памет, батерията, датата, часа и т.н.
2.

Intelligent Monitor – тук задавате дали да се записва видео или снимка на посетителите, както и

дължината на видео клипа , времето за задействане на детектора за движение.
3.

Phone Settings – задавате номер на мобилен телефон с който искате шпионката да комуникира.

4.

Ring Setting – мелодията и силата на звънене.

5.

QR – можете да сканирате UMID кода на Вашето устройство.

6.

File Manage – разглеждате и изтривате направените записи.

7.

Mode Setting – задавате режим на работа: чрез Интернет, да набира зададения номер за

комуникация, да изпраща MMS и дали да записва.
8.

Home Manage – от това меню можете да задавате резолюцията на видеото, кадрите в секунда,

парола и потребителско име за достъп, параметри на звука.

II.

Работа с приложението

1. Включете се кум безжичната мрежа: Main Menu -> System Setting -> Wi-Fi -> въведете
паролата и се включете към безжичната мрежа. На екрана на шпионката ще видите състоянието на
безжичната и мобилната мрежа.
2. Main Menu -> Mode Setting -> изберете push net.
3. Свалете мобилното приложение iHoGuard за Android и за iOS , регистрирайте си акаунт и влезте в
приложението.
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