
IP КАМЕРА В РЪЧЕН ЧАСОВНИК 16GB

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Функциите на часовника се контролират от два бутона. Горе в дясно - бутон А и горе в ляво - бутон В.
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1. Включване. Натиснете за няколко секунди бутон А. Синия диод светва няколко пъти и се 
установява в светещо положение. Часовника е в режим на IP камера. За да изгасите камерата 
натиснете и задръжте бутон А докато всички индикации угаснат.

2. Wi-Fi режим. При включване на часовника той автоматично се установява в Wi-Fi режим. Ако 
искате да го изключите натиснете кратко бутон А. Синия диод ще угасне и режима ще се изключи. За 
да го включите отново натиснете пак кратко бутон А. Синия диод светва и Wi-Fi режима е включен.

3. Запис на видео. от режим на готовност натиснете кратко бутон В. Синия диод угасва и светва 
червен. Часовника е в режим на видео запис. За да стартирате записа натиснете бутон А. Диода 
мигва и угасва докато снима. Повторно натискане на бутон A спира записа и съхранява клипа в 
паметта на устройството.

4. Включване на осветление. Ако искате да снимате на тъмно натиснете продължително бутон В. 
Това ще включи белия диод. Изключването му отново е с продължително натискане на същия диод.

5. Ресет. Ако искате да ресетнете Вашия часовник, включете го в режим на готовност. След това 
натиснете два пъти бутон В, след което веднъж бутон А. Син и червен диод ще мигат докато 
устройството се ресетва и когато процеса завърши часовника ще се установи в режим на готовност.

Начин на работа с приложението:

1вото което трябва да направите е да свалите приложението с което работи камерата или от Google 
Play или от APP Store според модела телефон, който имате



След това пускате часовника и се връзвате с телефона си към мрежата, която създава

След като се свържете пускате приложението и то намира камерата



Натискате върху нея и гледате в режим P2P



За да свържете камерата с WiFi и да можете да гледате от разстояние отивате на настройките



От там избирате Wi-Fi



След което избирате вашата безжична мрежа и пишете паролата си, ако има такава



Връзката между камерата телефона Ви ще прекъсне и камерата ще се свърже с безжичната мрежа



След това вече може да наблюдавате камерата спокойно и когато не сте при нея
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