
1. Product description

(Vezi imaginea de mai sus.)

Pornit/Oprit ("ON/OFF"): Apăsați butonul ON/OFF pentru a porni/opri.

Resetare („Reset”): Pentru a reseta camera, țineți apăsat butonul „M” timp îndelungat - 5 secunde.

Faceți o captură de ecran.

Faceți o fotografie („Take a picture”): Când camera este pornită, apăsați butonul „O” pentru a face o

fotografie/instantaneu.

Slot pentru card SD ("Micro SD card slot "): Introduceți un card SD pentru a stoca fișiere pentru

înregistrare. Capacitatea maximă este de 32 GB.

Încărcare („Charging interface”): Conectați un adaptor de alimentare USB de 5V. La încărcare, trebuie

să porniți comutatorul camerei (încărcarea la pornire).

Indicator luminos ("Indicator light"): Când dispozitivele sunt conectate, indicatorul luminos roșu

clipește lent. În modul de conectare la distanță, indicatorul luminos roșu este întotdeauna aprins.

Când modul la distanță nu este conectat la rețea, indicatorul luminos roșu clipește rapid. Indicatorul

luminos albastru este o lumină auxiliară de pornire care este întotdeauna aprinsă după pornire.

Indicatoarele luminoase roșii și albastre pot fi pornite/dezactivate în aplicație. Când camera este

conectată, ledul portocaliu din partea de jos a camerei este mereu aprins, indicând faptul că se

încarcă, iar când este complet încărcat, ledul portocaliu se stinge.

2. Configurarea aplicației



1. Descărcați aplicația „iWFCam”.

● Pentru iPhone, căutați aplicația numită „iWFCam” în APP Store.

● Pentru telefoanele Android, scanați codul QR de mai jos și selectați „Descărcați direct aplicația
Android” pentru a descărca și instala software-ul.

2. Conexiune între cameră și telefon (mod AP):

● Apăsaţi butonul ON/OFF o dată pentru a porni camera.

● În setările telefonului, selectați WLAN și localizați camera (numită cu BK*** fără parolă).

● Dacă utilizați telefoane Android, va apărea un mesaj de confirmare.

● Notă: Conexiunea dintre cameră și telefon trebuie făcută pe o distanță de 10 metri.



3. Conexiune de la distanță între cameră și aplicație (IPMode)

● Porniți aplicația iWFCam și camera va fi adăugată automat.

● Faceți click pe pictograma „WifiConfig” pentru a configura camera.

● Selectați routerul și introduceți parola de rețea a routerului.

● Așteptați actualizarea procesului camerei pentru monitorizare de la distanță.

● Notă: Configurarea conexiunii dintre cameră și router trebuie făcută la o distanță de maxim 10

metri.



4. Monitorizare live

Deschideți aplicația și faceți click pe cameră. Va apărea o avertizare de parolă, pe care o puteți sări

(„Skip”) sau să o modificați („Change”). Veți vedea apoi camera în modul live. Puteți regla

luminozitatea, modul de noapte, rezoluția video, sunetul, microfonul.



Note:

1. Când vă conectați, asigurați-vă că distanța dintre cameră și router nu depășește 10 metri.

2. Doar WiFi 2.4G este acceptat, iar numele și parola sunt litere sau cifre.

Avertisment special:

1. Dacă schimbați rețeaua, vă rugăm să o resetați mai întâi și apoi să utilizați telefonul mobil la care

vă reconectați pentru a configura din nou rețeaua.

2. Dacă această cameră nu recunoaște cardul de memorie, înlocuiți-l sau formatați-l înainte de

utilizare.

3. Înainte de a opri, întrerupeți înregistrarea pentru a evita pierderea ultimului videoclip fără a-l

salva.

4. Camera va genera o anumită cantitate de căldură în timpul funcționării, așa că vă rugăm să vă
asigurați că orificiile de răcire ale camerei nu sunt acoperite.

5. Parola uitată: resetați camera pentru a restabili parola implicită 8888.


