SC660 MINI WIFI KAMERA
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
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I.

Eszköz ismertetése
1.)

6.)
2.)
5.)

4.)

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

3.)

Infravörös LED
HD lencse
Hőelvezető ventilátorok
Ki/Be kapcsoló
Mód (Video/Reset)
Fotó

II. Kezelés
-Ki/Be kapcsolás: Csúsztassa balra a gombot (4.), hogy bekapcsolja az eszközt. Ha a kék LED
világít és a piros LED villog, a kamera üzemkész. Csúsztassa jobbra a kikapcsoláshoz.
Boot állapot: kék és vörös LED bekapcsol
Helyi hotspot csatlakoztatva: kék LED világít, vörös LED villog
WiFi kapcsolat: kék és vörös LED bekapcsolva marad
Töltés: töltés közben narancs LED világít. Felöltött állapotban elalszik a narancs LED.
-Micro SD port: helyezzen be egy SD kártyát az SD kártya portba. Ha a kártya új, formázza le
használat előtt. Max. 128GB kártya (nem tartozék) használható.
-Töltő port: beépített 400mAh akkumulátor. Kicsomagolás előtt teljesen töltse fel az eszközt,
legalább 3 óra hosszán keresztül. Kb. 60 perc üzemidő. Töltés közben is használható.
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-Fotó: bekapcsolt állapotban az eszköz 30 másodpercig készenléti állapotban van. Ha fotót
kíván készíteni, nyomja meg 1x a „Fotó” gombot.
-Videó: bekapcsolt állapotban az eszköz 30 másodpercig készenléti állapotban van. Ha videót
kíván készíteni, nyomja meg 1x a „Mód” gombot. A felvétel leállításához ismételten nyomja
meg a „Mód” gombot 1x.
-Reset/Visszaállítás/: ha az eszköz használata problémába ütközne, nem reagálna, vagy
rendellenesen működne, nyomja a „Mód” gombot 6 másodpercig, míg a LED fényjelzők ki
nem aludnak. Az eszköz visszaáll az eredeti állapotába.

III. Applikáció
1. Töltse le a „Sancam” applikációt
-Android: Keresse a „Sancam” alkalmazást a Google Play áruházban
-IOS: Keresse a „Sancam” alkalmazást az App Store áruházban
Be is szkennelheti a QR kódot:

Android

IOS

2. Kapcsolja be az eszközt:
Csúsztassa el a Ki/Be kapcsolót, majd várjon 1-2 percet. Mikor a vörös és kék LED-ek
bekapcsolnak, az eszköz automatikusan WiFi hotspot módba vált. 1-3 percet is
igénybe vehet a folyamat.
3. Csatlakozzon az eszköz WiFi-jére mobiljával:
Nyomjon a mobilja WLAN
beállításaira, majd keresse meg
az eszköz WiFi-jét (kamera
hátoldalán lévő UID szám).
Csatlakozzon a hotspotra.
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4. Állítsa be a kapcsolatot:
4.1 Nyissa meg a „Sancam” applikációt. Automatikusan elkezdi keresni az eszközt,
majd nyomjon a „Confirm”-re, hogy online legyen az eszköz.

Ha automatikusan nem jelenik meg az eszköz, nyomjon a „+” ikonra a manuális
hozzáadásért.

4.2 Nyomjon a „LAN search device”-ra, hogy megtalálja a kamerát, majd nyomjon az
„Add”-ra.
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4.3 Hozzáadhatja az eszközt manuálisan az eszköz ID-jét beírva. Alapértelmezett
jelszó: 8888 (megváltoztathatja a beállításokban).

Lokális csatlakozás esetén az eszköz WiFi-je 10 méteres körzetben lesz elérhető. Ha a mobilja
ezen a hatósugáron kívül esik, lecsatlakozik, és nem tudja nézni az előképet.
5. Távoli vezérlés:
Nyomjon a beállításokra -> ”Network configuration” -> Válassza ki a saját router-ének
WiFi hálózatát -> Adja meg a WiFi jelszavát -> Nyomjon a „Confirm”-re a művelet
befejezéséhez.

6. Mozgásérzékelés:
-Nyissa meg a Sancam appot, majd nyomjon a beállításokra. Válassza ki a „Motion
detection set” pontot, hogy beállíthassa és módosíthassa a mozgásérzékelést és
annak érzékenységét.
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-A mozgásérzékelő riasztása 5-60 másodperc közötti intervallumra lehet személyre
szabni. Beállíthat értesítéseket is a mozgásérzékeléshez.

-A mozgásérzékelő beriasztásakor az eszköz 1-3 fényképet készít, ha a kamerába
előzőleg be lett helyezve SD kártya. A felvételek megtekintéséhez beléphet a report
fülre az applikációban.

7. Micro SD kártya beállítások:
A beállításokban láthatja a kártya hátralévő kapacitását (ha be van helyezve kártya).
Használat előtt formázza le a kártyát (felvételek nélkül). Beállíthat Full-time
videórözgítést (bekapcsolás után egyből rögzít), Alarm rögzítést (mozgás
érzékelésekor, ha az be van állítva), illetve rövid videót (time-lapse rögzítés).

HU6

8. Infravörös beállítások:
Beállíthatja manuálisan az infravörös időzítését. Ezzel a beállítással a kamera
automatikusan elindítja, majd leállítja az éjellátó funkcióját.

9. Konfigurációk:
A beállításokban konfigurálhatja az időt, a teljesítmény frekvenciát, inicializálás, FTP,
E-mail, felhasználó konfiguráció

9.1 Idő:
Beállíthatja az eszköz idejét.

9.2 Teljesítmény frekvencia:
Választhat 50Hz, vagy 60Hz frekvencia között
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9.3 Inicializálás:
Újraindíthatja, vagy resetelheti az eszközt. Azt javasoljuk, hogy a resetelést
/visszaállítást/ a kamera Mód (Reset) gombjával tegye meg.

9.4 FTP:

9.5 E-mail:
Ha beállítja az e-mail címét, e-mail értesítést is kaphat mozgásérzékelés esetén (push
alert).

9.6 Felhasználó:
Beállíthatja jelszavát (alapértelmezett jelszó: 8888).
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10. Applikáció ikonok:
Beállíthatja (0) a fényerőt (1), kontrasztot (2), éjellátót (3), fényjelzőt (4), felbontást
(5), audiot (6), fényképezhet (7), videórögzítést indíthat (8), tükrözheti a képet
jobbra- balra (9), vagy fel-le (10).

11. Több eszköz:
A beállításokban módosíthatja eszközei nevét, beállíthatja a jelszót és megoszthatja
azt QR kóddal másoknak.

Ha több helyiséget kíván megfigyelni egyidőben, használhat az applikációval max. 4
kamerát, melyeket egyszerre figyelheti mobilján.
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12. Fájlok megtekintése:
Nyomjon a

ikonra és válassza ki a felvételeket, amiket meg szeretne tekinteni.

IV. Specifikációk
-CMOS
-2.4GHz WiFi
-4 IR infravörös éjellátó LED
-Mozgásérzékelés, értesítésekkel
-15-30 fps képkockasebesség
-Loop rögzítés (ha megtelt a tárhely, a régi felvételeket felülírja az újabb rögzítés)
-4K / 1080P / 720P
-AVCI formátum
-Max. 128GB SD kártya
-Windows / IOS / Android
-400mAh beépített akkumulátor, 60 perces üzemidő
-3 órás töltés
-Lencse látószöge: 140°
-Applikáció, támogatással
-Töltési feszültség: DC 5V/1A
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V. Hibaelhárítások
Nem kapcsol be az eszköz és nem reagál semmire:
-Csatlakoztassa 5V/2A töltőhöz legalább 4 óra hosszára.
-Vizsgálja meg, hogy a kábel, az adapter és a csatlakozók sérülésmentesek-e.
-Állítsa vissza, resetelje az eszközt, ha tudja.
-Ha nem oldódott meg a probléma, vegye fel a kapcsolatot a termék árusítójával.

Hibába ütközik a PC-hez való csatlakozás:
-Vizsgálja meg, hogy megfelelően csatlakozik-e a kábel az eszköz és a PC csatlakozókhoz.
-Vizsgálja meg, hogy megfelelően működik-e a PC USB drivere.
-VLC lejátszót használjon, ha a videókat nem tudja elindítani.

Az eszköz megsérült:
Ha az eszközt fizikai sérülés éri, meghibásodhat. Ha nem oldódik meg a probléma, vegye fel a
kapcsolatot a termék árusítójával.

Egyéb hibák:
-Jelszó hiba: alapértelmezett jelszó a 8888. A megváltoztatott jelszót írja fel magának.
-Ha a router-es csatlakozás hibába ütközik, maradjon közel a routerhez, max 5 m-en belül.
-Ha a csatlakozás sikertelen, próbálkozzon újból, ellenőrizze a jelerősséget, vagy resetelje az
eszközt.
-Ha WEP módba kerül a WiFi, váltson át WPA módba.
-Mielőtt a távoli vezérlést beállítja, csatlakoztassa az eszközt a telefonjával.
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VI. Biztonsági figyelmeztetések
Kérjük, tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat használat közben:
1. Szigorúan tartsa be a vonatkozó nemzeti törvényeket és rendeleteket és ne használja
ezt a terméket illegális célokra.
2. Ne szerelje szét, illetve ne próbálkozzon meg a termék javításával, alkatrészek
kicserélésével. Ha az eszköz felmelegedne, hagyja szabadon szellőzni, lehűlni.
3. A precíz elektronikai alkatrészek miatt ne tegye közel erős mágneses területhez (pl.
TV, hangszóró stb.) és ne tegye ki erős nyomásnak, rezgésnek, illetve ne tegye vízbe
és ne használja csapadékos környezetben.
4. Ha sokáig nem használja az eszközt, időközönként töltse fel. A sok használat és a nem
rendeltetésszerű töltés miatt az akkumulátor élettartama jelentősen csökkenhet.
5. Az eszköz nem egy professzionális tárolóeszköz, ezért a fájljainak, felvételeinek
biztonsága érdekében mindig másolja azokat fel a számítógépére.

Garancia
-1 éves gyártói garancia, 30 napos pénzvisszafizetés.
-Hibajavításért csatolja a pontos probléma leírását, az eszközt, illetve vásárlásának
igazolását.
-Bármilyen kérdés esetén keresse a viszonteladót, vagy közvetlen a gyártót.
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