
1. Tootekirjeldus

(Vaata pilti ülal.)

On/Off ("ON/OFF"): vajutage sisse/välja lülitamiseks nuppu ON/OFF.

Lähtestamine ("Reset"): kaamera lähtestamiseks hoidke nuppu "M" pikalt all – 5 sekundit. .

Pildi tegemine ("Take picture"): kui kaamera on sisse lülitatud, vajutage hetktõmmise/foto

tegemiseks nuppu "O".

SD-kaardi pesa ("Micro SD-kaardi pesa"): sisestage SD-kaart, et salvestada faile. Maksimaalne kaardi

mahutabus on 32 GB.

Laadimine ("Laadimisliides"): ühendage 5 V USB-toiteadapter. Laadimisel tuleb kaamera lüliti sisse

lülitada (laadimine sisselülitamisel).

Märgutuli ("indikaatortuli"): kui seadmed on ühendatud, vilgub punane märgutuli aeglaselt.

Kaugühendusrežiimis põleb punane märgutuli alati. Kui kaugrežiim pole võrguga ühendatud, vilgub

punane märgutuli kiiresti. Sinine märgutuli on sisselülitamise lisatuli, mis põleb pärast sisselülitamist

alati. Punast ja sinist märgutuli saab rakenduses sisse/välja lülitada. Kui kaamera on vooluvõrku

ühendatud, põleb kaamera põhjas olev oranž tuli alati, mis näitab, et see laeb, ja kui see on täielikult

laetud, lülitub oranž tuli välja.



2. Rakenduse (äpi) seadistamine.

1. Laadige alla rakendus "iWFCam".

● iPhone'i jaoks otsige poest rakendust nimega "iWFCam".

● Android-telefonide puhul skannige allolev QR-kood ja valige tarkvara allalaadimiseks ja

installimiseks "Download Android App directly".



2. Otseühendus kaamera ja telefoni vahel (AP mode):

● Kaamera sisselülitamiseks vajutage üks kord ON/OFF nuppu.

● Valige telefoni seadetes WLAN/Wi-fi  ja leidke kaamera (nimega BK*** ilma

paroolita).

● Kui kasutate Android-telefone, kuvatakse kinnitusteade.

● Märkus. Vahemaa kaamera ja telefoni vahel peab olema alla 10 meetri.



3. Kaamera ja telefoni ühendamine interneti kaudu  (IPMode)

● Käivitage rakendus iWFCam ja kaamera lisatakse automaatselt.

● Kaamera konfigureerimiseks klõpsake ikooni "WifiConfig".

● Valige ruuter ja sisestage ruuteri võrguparool.

● Oodake, kuni kaameraprotsess kaugseire jaoks värskendatakse.

● Märkus. Kaamera ja ruuteri vahelise ühenduse seadistamine peab toimuma kuni 10 meetri

kaugusel.



4. Kaamera jälgimine reaalajas.

Avage rakendus ja klõpsake kaameral. Ilmub paroolihoiatus, mille saate vahele jätta ("Skip") või

muuta ("Change"). Seejärel näete kaamera otseülekannet. Saate reguleerida heledust, öörežiimi,

video eraldusvõimet, heli, mikrofoni või mikrofoni.



Märkused:

1. Ühendamisel veenduge, et kaamera ja ruuteri vaheline kaugus ei ületaks 10 meetrit.

2. Toetatud on ainult 2,4G WiFi ning nimi ja parool, mis sisaldab  tähed või numbrid (mitte

erisümboleid nagu !”#¤%&/() jne..).

Erihoiatus:

1. Kui muudate võrku, lähtestage esmalt seade  ja seejärel kasutage võrgu uuesti konfigureerimiseks

mobiiltelefoni, millega saate kaamera ühendada uuesti.

2. Kui kaamera ei tunne mälukaarti ära, vahetage see välja või vormindage see enne kasutamist.

3. Enne väljalülitamist peatage salvestamine,, et vältida viimase video kaotamist ilma seda

salvestamata.

4. Kaamera tekitab töötamise ajal teatud koguse soojust, seega veenduge, et kaamera jahutusavad

töötavad või pole kaetud.

5. Unustatud parool: vaikeparooli 8888 taastamiseks lähtestage kaamera.


