SENSORI VEZETÉK NÉLKÜLI KAMERA

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Modell: V380 PRO

Köszönjük, hogy a SESNSORI vezeték nélküli kamerát választotta.
Védje otthonát és szeretteit okosan! Lásson mindenhol bármit az okostelefonról megtekinthető
élőkép segítségével! A kamera értesítést küld a telefonjára és memóriakártyára menti a látogatói
tevékenységeit, így később megnézheti azokat. A panorámás nézet lehetővé teszi, hogy mindent
lásson, ami otthonában vagy azon kívül történik.

A CSOMAG TARTALMA:
•
1 x Wifi kamera SENSORI
•
1 x USB töltőkábel
•
1 x mágneses állvány
•
1 x Használati útmutató

TEHNIKAI INFORMÁCIÓK:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anyag: ABS
Alkalmazás kompatibilis: Android/iOS
Méret: 4,3 x 3,5 x 2,5 cm
Súly: 180 g
Felbontás: 1920 x 1080 P
Akkumulátor-élettartam: 180 perc
Töltési feszültség: DC-5V/1A
Beépített újratölthető lítium akkumulátor
Szín: fekete

FIGYELMEZTETÉSEK
-

Ne nyissa fel/módosítsa a készüléket, ugyanis ezzel kárt tehet benne, valamint
érvényteleníti a jótállást. A belső javítások elvégzéséhez keresse fel a hivatalos
szervizközpontot.

-

Kizárólag a olyan tartozékokat vagy tápegységet használjon a készülékhez, amelyek vele
együtt érkeztek, különben a garancia érvényét veszti.

-

Védje a párától. Ne tegye vízbe, és különösen óvja az esőtől, a tengervíztől vagy a magas
páratartalomtól. Ne használja kád, zuhanyzó, mosogató, medence stb közelében.

-

Védje a magas hőmérséklettől. A készülék károsodásának vagy hibás működésének
elkerülése érdekében csak ~0-40°C hőmérsékleten használja.

-

Ne vigye a készüléket meleg helyről hideg helyre rövid időn belül, vagy fordítva.
Páralecsapódás károsíthatja a készülék belsejét.

-

A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

-

Meghibásodás és/vagy károsodás esetén ne kísérelje meg a javítását, gondoskodjon a
termék helyi törvényeknek megfelelően történő ártalmatlanításáról.

-

Az áramütés elkerülése érdekében NE nyissa fel a készüléket!

-

Ne kísérelje meg saját kezűleg javítani, a javítását csak megfelelően képzett szakember
végezheti.

-

Habár az eszköz működését ellenőrizték, használata és az abból eredő kockázatok
kizárólag a felhasználó felelősségi körébe tartoznak

RÉSZEI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lencse
Ki-/Bekapcsológomb
Töltésjelző
Wi-Fi jelző
Üzemmód gomb
Micro SD kártyahely
USB töltő port

ELSŐ LÉPÉSEK
A SENSORI kamera dobozból történő eltávolítása utáni első lépés a mellékelt hálózati adapter és
micro-USB kábel használatával történő feltöltése. A beüzemeléshez kövesse az alábbi lépéseket.
Megjegyzés: a videofelvételek tárolására SD-kártya használatát javasoljuk. Ez nem a csomag
tartalma, külön vásárolható meg.

ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

A Sensori kameráknak két modellje létezik. A
kamerák egyetlen különbsége az alkalmazás.
Ellenőrizze, hogy milyen készüléket kapott az
angol nyelvű leírásban, illetve az alapján, hogy
a kamera alján található-e QR-kód.

V380 PRO
Olvassa be az alábbi QR-kódot mobiltelefonnal a ''V380 Pro'' alkalmazás letöltéséhez. Az Android
telefon letöltheti a "V380 Pro" alkalmazást a Google Play alkalmazásból, iPhone-on pedig az App
Store-ban találja meg.

Nyissa meg az alkalmazást, és hozzon létre egy fiókot, vagy jelentkezzen be fiók nélkül (Connect
without account).

KAPCSOLJA BE A KÉSZÜLÉKET
Nyomja meg a bekapcsoló gombot. A kamera bekapcsolását követően kövesse az alábbi lépéseket

a beüzemelés befejezéséhez:
1.

Koppintson a „+“, majd a „következő“ elemre

2.

Várja meg az „acess-point established“ (csatlakoztatási pont felépítve) vagy „waiting for
WiFi smartlink configuration“ (várakozás a WiFi smartlink beállítására), majd
csatlakoztassa a kamerát a WiFi hálózathoz.

3.

Ha „acess-point established“ (csatlakoztatási pont felépítve) értesítést lát, válassza az A
vagy B módszert a kamera konfigurálásához.

4.

Ha „waiting for WiFi smartlink configuration“ (várakozás a WiFi smartlink beállítására)
értesítést lát, válassza a C módszert a kamera konfigurálásához.

Ha nem észlel hangot vagy lát értesítést, válassza a B módszert.

A. GYORS KONFIGURÁCIÓ
Android:
•
A „access-point established“ (csatlakoztatási pont felépítve) elem
kiválasztása után az MV + ID jelenik meg, válassza ki a folytatáshoz.
•
Válassza ki a Wi-Fi hálózatát, írja be a jelszót, válassza a „confirm“
(megerősítés) lehetőséget. Ezt követően a kamera elkezd csatlakozni a
wi-fi hálózathoz.
•
A kamera kapcsolódást követően megjelenik a készüléklistában.
•
A kamera beállításának utolsó lépése egy jelszó megadása.

iOS:
•

•
•

•
•

A „acess-point established“ (csatlakoztatási pont felépítve) elem
kiválasztása után menjen a telefon beállításaiba, és a Wifi beállítások
alatt válassza az „MV+ID“ lehetőséget.
Várja meg amíg az állapotsoron megjelenik a „wifi“ ikonja, majd térjen
vissza az alkalmazásba és válassza a „next“ (következő) lehetőséget.
Válassza ki a Wi-Fi hálózatát, írja be a jelszavát, válassza a „confirm“
(megerősítés) lehetőséget. Ezt követően a kamera elkezd csatlakozni a
wi-fi hálózathoz.
A kamera kapcsolódást követően megjelenik a készüléklistában.
A kamera beállításának utolsó lépése egy jelszó megadása.

B. HOT-SPOT KONFIGURÁCIÓ
•
A telefonja beállításaiban nyissa meg a Wifi beállításokat
és csatlakozzon az „MV+ID“-hez.
•
várja meg, amíg az állapotsoron megjelenik a „wifi“ ikon,
majd térjen vissza az alkalmazásba, húzza le az
eszközlistát. Az eszköz megjelenik a listában.
•
Ezután már megtekintheti a hálózaton keresztül az élő
képet, de a távoli megtekintéshez követnie kell az alábbi
lépéseket:
Koppintson a „settings“ (beállítások) -> „change wifi
station mode“ (Wifi állomás mód módosítása), majd
válassza ki a Wi-Fi hálózatát, írja be a jelszót, válassza a
„confirm“ (megerősítés) lehetőséget. Ezt követően a
kamera elkezd csatlakozni a wi-fi hálózathoz.
•

A csatlakoztatás után a kamera készen áll a használatra.

C. WI-FI SMART LINK KONFIGURÁCIÓ
-

-

Válassza a „waiting for wifi smartlink configuration“ (várakozás Wifi smartlink
konfigurációra) lehetőséget, adja meg a Wi-fi jelszavát, beírhatja a kamera azonosítóját
is, majd nyomjon a „next“ (következő) gombra.
A kamera kapcsolódást követően megjelenik a készüléklistában.
A kamera beállításának utolsó lépése egy jelszó megadása.

ELŐNÉZET
Itt látható az előnézet betekintőképe, érintse meg a lejátszás gombot az
előnézeti kép megtekintéséhez.

FELHŐSZOLGÁLTATÁS
Amikor a kamera mozgást észlel, riasztást vált ki, a riasztás videója feltöltődik a felhőbe, a
felhasználó számára így akkor is elérhető lesz a videó, ha a kamerát vagy az SD-kártyát ellopják.
Előfizetés vásárlása
1. Koppintson a
ikonra.
2. Koppintson a „buy a new package“ (előfizetés vásárlása) elemre.
3. Koppintson a „subscribe“ (előfizetés) elemre a csomag megrendeléséhez.

Csomag aktiválása
Érintse meg az „activate“ (aktiválás) elemet,
a felhőalapú szolgáltatás működésbe lép.
Képek
Csomag lemondása
1.

2.

„Cloud storage service“
(felhőalapú szolgáltatás)
kikapcsolása.
Érintse meg a „verify code“
(aktivációs kód) lehetőséget, az
aktivációs kódot az alkalmazásban
beállított telefonszámára vagy
email címére küldik ki.

RIASZTÁS BEÁLLÍTÁSAI
Ha mozgást észlel a kamera, riasztást küld az alkalmazásba.
Válassza a „settings“ (beállítások) majd „alarm“ (riasztás) lehetőséget a bekapcsoláshoz.

VISSZAJÁTSZÁS
Lépen be az előnézeti felületbe, nyomja meg a „replay“ (visszajátszás) elemet. Itt választhat az SDkártya vagy a felhőben található felvételek közül dátum szerint rendezve.

MOZGÁSKÖVETÉS
Ha a mozgáskövetés engedélyezve van, a kamera a mozgásra irányul és azt veszi.
Ezt a lehetőséget az előnézeti felületen találja.
Koppintson a „present track“ elemre, majd engedélyezze a „motion track“ (mozgáskövetés)
lehetőséget.

HDWIFICAM PRO
1.

Töltse le az ingyenes „HDWiFiCam Pro” alkalmazást a használati útmutatóban
szereplő QR-kóddal vagy a Google Play-ről.

2.
3.
4.
5.
6.

Nyomja meg négyszer az „Allow“ (engedélyezés) gombot.
Csatlakoztassa a kamerát USB-kábellel egy számítógéphez.
Nyomja meg az „ON“ (BE) gombot a lila fény aktiválásához
Kapcsolja be a Wi-Fi-t a számítógépén.
Kapcsolja be a Wi-Fi kapcsolatot a telefonján és válassza ki a kamera nevét:
„DGK-XXXXX-EFDKK“.

7.

Nyissa meg a HDWiFiCam Pro alkalmazást és nyomja meg a + jelet a
csatlakozáshoz.

8.

Válassza a második „Add online camera“ (Online kamera hozzáadása)
lehetőséget
9. Nyomja meg a „Scan QR code“ (QR-kód beolvasása)
gombot, és szkennelje be a telefonnal a kamera alján
található QR-kódot.
10. Nyomja meg a „Sure“ (OK) gombot, és válassza ki a
kamerát.
11. A kamera sikeres csatlakoztatása után készen áll a
felvételre.

A kamera online állapota jelenik meg. Kattintson a most hozzáadott kamerára,
a valós idejű videó megtekintéséhez. Az eszközt a video interfészen keresztül
vezérelheti.

ALKALMAZÁSON BELÜLI GOMBOK ÉS IKONOK
Ez az ikon más termékekhez való, ezzel a termékkel nem
használható.
Kétirányú hangkommunikáció a kamerán keresztül (ehhez ilyen
kamerát kell vásárolni).
Pillanatképek és videofájl készítése.

Kép tükrözése függőlegesen és vízszintesen.

Kamerafény és éjjellátó kapcsolója.

Fényerő, kontraszt és a kétirányú hang beállításai.

SD-kártyán tárolt videók megtekintése.

Az alkalmazás más funkciói
Jelenlegi valós idejű videó megtekintése
A kamera által készített képek megjelenítése

Mobilkészüléken tárolt videók megtekintése
Kamera riasztási felvételei

GYIK

1). Nem érzékel LAN-kapcsolatot?
Győződjön meg arról, hogy a telefon és a kamera ugyanahhoz a routeren csatlakozik az
internethez.
2). A kamera nem rögzít?
Formázza az SD-kártyát a telefonos alkalmazásban, vagy vegye ki az SD-kártyát a készülékről, és
formázza számítógépen. Ezután helyezze vissza az SD-kártyát. Ha a felvétel jelzőfénye mindig
kikapcsol, akkor valami baj van az SD-kártyával. Ha be van kapcsolva, kapcsolja ki a kamerát, és
vegye ki az SD-kártyát.
3). A QR-kód beolvasása nem sikerül?
Ügyeljen arra, hogy a kamera egyenesen a QR-kód felé nézzen, és mozgassa a telefont.

4). A „V380 Pro / HDWiFiCam Pro” mobil alkalmazás és a számítógép CMS nem fér hozzá
egyszerre a kamerához?
Egyszerre csak egy felhasználó támogatott. Regisztráljon több fiókot, ha több felhasználót szeretne
használni.
5). Nem érkezik e-mail értesítés?
Ellenőrizze a spam mappában.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások
Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási
hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanítása által a
környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése;
az anyagi erőforrások fenntartható felelősségteljes újrafelhasználásának és
újrahasználatának előmozdítása érdekében. Az eszköz kidobásakor keresse fel az erre szolgáló
gyűjtőhelyeket vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Az eladó
biztosíthatja a termék biztonságos újrahasznosítását.
A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek
követelményeinek.
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