HU

Felhő alapú WiFi Kamera
Használati utasítás

CIKKSZÁM: Q10
Használati utasítás
A kamera főbb jellemzői
•

Felvételek tárolása felhőben, vagy SD memória kártyán

•

Normál és nagy felbontású video rögzítés

•

Mozgatás fel/le és jobbra/balra

•

Riasztás/felvétel hangra és mozgásra

•

Mozgáskövető optika

•

Időzített felvétel lehetősége

•

IOS / Android támogatás

•

Kétirányú hangkapcsolat

•

Távoli monitorozás lehetősége

•

Vezeték nélküli, WiFi kapcsolat

•

Infra megvilágítás éjszakai üzemben
Műszaki adatok
Kamera típusa

1MP Home WIFI Camera

Kép szenzor

1MP CMOS

Kép formátuma

H.264, AVI

Kép felbontása

1280*720/640×360

Video rögzítés felbontása

1280*720/640×360

Automata követés

Van

Mozgás érzékelése

Van

Megvilágítás igény

0 LUX / F1.2

Pillanatfelvétel készítése

Van

Video elforgatás

Van

Audio tömörítés

G.711/G.726

Hang bemenet (mikrofon)

Van
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Hang (hangszóró)
Video rögzítési módok

Van
Kézi felvétel, Időzített felvétel, Érzékelésre
induló felvétel

Tárolás

SD kártya, Felhőben tárolás (fizetős)

Visszajátszási lehetőség

Van

Riasztás

Video mozgás, hang riasztás üzenet, email
küldés

WIFI

802.11b/g/n

Video jelfolyam

Normál, vagy nagy felbontású

Hálózati protokollok

TCP/IP、RTSP

Átviteli szabvány

P2P

WiFi telepítési lehetőség

QR kóddal vagy Smartlink AP

Infra megvilágítás bekapcsolási lehetőség

Van

Felhő alapú tárolás

Van, 30 nap ingyenes, majd fizetős

SD kártya használat

max.128GB memória

WIFI

Van

Fogyasztás

DC 5V 2A (USB mikró csatlakozó)

Tápfeszültség

5W

Működési hőmérséklet

0C -+55C

Nedvesség

10%－90%

Optikai lencse

3.6 mm fókusz

Infra LED-ek

6db IR LED

Súly

248 gr
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A kamera szett tartalma
WiFi IP alapú forgatható kamera 1 db
USB csatlakozó kábel

1 db

USB adapter 12V

1 db

Kézikönyv

1 db

Műanyag tipli + csavarok

1 zacskó

A kamera használatba vétele
A kamera hátulján lévő USB mikró csatlakozó aljzathoz csatlakoztassa a mellékelt USB kábelt. A kábel másik
végét dugja a szintén mellékelt USB töltő adapterbe. Ezután dugja be a hálózatba az adaptert.
Figyelem A kamerát csak a saját adapterével használja!
A kamera ezután elindítja az öntesztjét, ami a mozgó kamera rész forgásával jár. Ügyeljen, hogy a mozgás
minden irányban akadálymentesen megtörténjen. A mozgás befejezésekor a kamera üzemkész.
Az első beállításnál (és a RESET gomb megnyomásakor*) a kamera gyári alaphelyzetbe áll.
A RESET funkciót egy kis tűvel, gemkapoccsal a lyukba nyomva lehet végrehajtani!
Ebben az alaphelyzetben a WiFi kamera un. AP (Access Point), azaz Hotspot módban van
Az inicializálás végén a kamera bemondja “Please configure camera by AP Hotspot or Scaning code”
*min 3-5 mp ideig tartsa nyomva a gombot
A kamera részei
Fényérzékelő
Objektív
Infra LED-ek
RESET gomb nyílása
SD kártya nyílása

Wifi Antenna
Mikró USB (táp) csatlakozás

A kamera működési elve: A kamera kétféle üzemmódban működik, az egyik a közvetlen hozzáférés.
Ilyenkor a kamerához (AP) módban az okos telefonnal közvetlenül lehet csatlakozni, ez a programozás alatt
szükséges. A második üzemmódban a kamera a helyi routerhez csatlakozik, és a routeren keresztül lehet csak
elérni. Ez az üzemmód teszi lehetővé azt is, hogy távolról, bárhonnan az interneten keresztül meg lehet tekinteni
a kamera képét.
A következő leírás tartalmazza a kamera beállítását kétféle lehetséges telepítési módban, mindkettő célja a
távoli elérés beállítása.
A kamerát jelenleg csak okostelefon segítségével lehet használni, a szükséges alkalmazás neve
YCC365 Plus.
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A mobil alkalmazás letöltése
Csatlakoztassa a mobiltelefonját a helyi WiFi hálózathoz. Keresse meg és töltse le a “YCC365 Plus”
alkalmazást az Apple Store vagy az Android app store-ból és telepítse.
Másik lehetőség a letöltésre: Szkennelje be az alábbi QR kódot okos telefonjával, majd a megjelenő
hivatkozásra kattintva telepítse a szoftvert.

A mobil alkalmazás használata
Első lépés, a hozzáférés regisztrálása
Ha a program telepítése sikeres volt, akkor az első használat alkalmával regisztrálja magát felhasználóként
az email címe segítségével. Klikkeljen a „Sign Up” sorra, majd állítson be magának egy tetszőleges jelszót is.
Ha már volt jelszava, de elfelejtette, használja a “Forgot password” menüpontot. A jelszó min. 6 és max 30
karakter hosszú lehet, számokból és betűkből állhat.
Az alábbi képernyők jelennek meg regisztráláskor:
1. ábra

2. ábra

3. ábra

Megjegyzés: Az itt megadott képernyők eltérhetnek az aktuális verzió képernyőitől!
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Ha a regisztráció sikeres volt, akkor az alábbi képernyő jelenik meg (4. ábra). Klikkeljen a + jelre, új kamera
hozzáadáshoz.
4. ábra

5. ábra

Ezután válassza az az “Intelligent camera” menüpontot (5. ábra)
Kamera felvétele a rendszerbe
Figyelem: A kamera csak a 2.4 GHz-es WiFi sávon működik, használat előtt győződjön meg arról, hogy a
router és a mobil is ezt a sávot használja!
A kamerát kétféle módon lehet a mobil alkalmazásba integrálni

6. ábra

lásd 6. ábra
1. mód

2. mód

Az egyik esetben QR kód segítségével optikai módon vagy AP módban,
a kamerába való közvetlen bejelentkezéssel lehet a helyi routerhez
rendelni a kamerát.
1. sz. mód használata: A QR ikonkörre kattintson a QR kód beszkenneléshez és
a kamera hozzáadásához
-

Ellenőrizze, hogy a mobil csatlakozott-e a WiFi hálózathoz,

-

majd klikkeljen a „Device adding by scanning the code” sorra,

-

nyomja meg a reset gombot a kamerán, majd a “Please configure camera by scanning code or AP hotspot”

-

A megjelenő képernyőn alul klikkeljen a kis körre, majd a NEXT mezőre

hangbemondás után
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-

A megjelenő képernyőn (8. ábra) beírhatja, vagy kiválaszthatja a saját - csatlakozni kívánt -

routere

nevét, majd alá írja be az ehhez tartozó jelszót. Ezután nyomja meg a NEXT mezőt.
-

A mobilon megjelenő QR kódot (9. ábra) tartsa a kamera elé kb. 10-15 cm távolságra.

-

klikkeljen a mobilon a “I heard the beep voice” alsó sorra, ezután egy kis idő múlva a “Internet connected

Ha kamera beolvasta a kódot (két

beep sípolás hallatszik) akkor

welcome to use cloud camera”. szöveget hallja, ha sikeres a csatlakozás.
7. ábra

8. ábra

9. ábra

-

A csatlakozás alatt a 10. ábrán lévő képernyő jelenik meg.

-

Ha a csatlakozás sikeres volt, a 11. ábrán látható képernyő jelenik meg, itt a “Device name” sorba beírhat
egy tetszőleges nevet a kamerának,

-

Majd a “Start to experience” sorra kattintva megjelenik a kamera képe, megkezdheti a használatot
10. ábra

11. ábra
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2. sz. mód használata Kamera hozzáadása AP Hotspot mód segítségével
A mobilon kapcsolja be a WiFi szolgáltatást.
-

Az alkalmazásban klikkeljen az “Add device” sorra, majd az “Addition of AP hotspot”, sorra.

-

Nyomja meg a RESET gombot a kamerán.

Ezután a kamerán a „Please configure camera by scanning

code or AP hotspot”, szöveget hallja, majd klikkeljen a „Connect to the network”.sorra.
-

a megjelenő képernyőn kattintson alul a körre, majd a “NEXT” gombra (13. ábra)

-

a megjelenő képernyőn (14 ábra) kattintson a “Go to Setting” gombra

-

csatlakozzon a WiFi eszközök listáján (15. ábra) a “CLOUDCAM_XXXX” sorban szereplő kamerához,

-

majd térjen vissza a YCC365 plus alkalmazásba. (a mobil “vissza” gombjával)

-

ezután ismét a “Network configuration” menübe jut (14. ábra), itt kattintson a “NEXT” gombra

-

a megjelenő listából válassza ki a saját routerét, mihez a kamerát csatlakoztatni szeretné (15. ábra)

-

adja meg a router hozzáférési jelszavát (16. ábra) majd klikkeljen a „Confirm” gombra

-

A kamera csatlakozik a hálózathoz azalatt a 17. ábra szerinti képernyő jelenik meg.

-

Ha a “Internet connected welcome to use cloud camera” szöveget hallja, akkor a kapcsolódás sikeres.

12. ábra

-

13. ábra

14.ábra

Ezután a 18. sz. képernyő jelenik meg ”Addition is succesful” felirattal, itt megadhatja a kamera nevét a
“Device name” felirat alatt.

-

nyomja meg a „Start to experience” mezőt,

-

használatba veheti a kamerát
15. ábra

16. ábra
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17.ábra

18 ábra

19. ábra

Az alkalmazás funkcióinak leírása
A valós idejű megtekintés képernyője:
A: Jellemzők beállítása - Menü
B: Fotó készítése
C: Teljes képernyő
D: Video visszajátszás playback
E: Kamera alap pozícióba állítása
F: Beállított kamera pozíciók
G: Kamera mozgató nyilak
H: Üzenetek megtekintése
I: Video felbontás átkapcsolása
J: beszélgetés indítása
L: Kamera mikrofon kikapcsolása
K: További szolgáltatások
-

Record / kézi felvétel indítás
- Cloud album / felhőbe mentett fájlok megtekintése

Kamera mozgatás PTZ és kamera fix pozíció beállítások
A kamera optikáját függőleges és vízszintes irányban lehet az alkalmazás segítségével távolról mozgatni. Ezt
vagy a képernyő alsó részén lévő kör nyilainak érintésével, vagy magát a megjelenő a képet mozgatja érintéssel
lehet megtenni. A kamera pillanatnyi pozícióját el is tárolhatja
-

Klikkeljen a jobb oldalon lévő körre (20. ábra)
- A megjelenő új képernyőn az “Add preset” gombra kattintva eltárolja a kamera
Pillanatnyi pozícióját, valamint egyedi megnevezést is írhat hozzá
-

Ugyanitt törölheti a pozíciót
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20. ábra

22. ábra

21. ábra

23. ábra

24. ábra
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24. ábra

25. ábra

Felvett video visszajátszása
Figyelem: Alaphelyzetben a kamera a “felhőbe” azaz Internetes tárhelyről játszik le, ha SD kártyáról kíván
lejátszani, át kell kapcsolni: „play videos from” állást „SD card” – ra!
A felvett video file színe az idősávban sötétkék,

(26. ábra) ha az a felhőben van, és világos kék, ha a kártyán.

Ha más napot kíván ellenőrizni, jelölje ki a naptárban a keresett dátumot.
26. ábra

27. ábra

Video felvétel a felhőben
Jó tanács: Felhőben történő rögzítéskor lejátszáskor a „Clip” gombra (28 ábra) kattintva kiválaszthatja a
kezdési időpontot, majd a “save to the cloud album” (29. ábra) feliratra kattintva, megadva a file nevét, elmentheti
a „save” gombbal a kívánt felvételt. (30 -31 ábra)
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28. ábra

29. ábra

30. ábra

31. ábra

Felhő alapú rögzítés előfizetése
Az applikációval jár egy 30 napos ingyenes használati időszak, de 1-30-365 napos szolgáltatás is igénybe
vehető Paypal vagy bankkártya segítségével.
A szolgáltatás igénybevétele:
A. Válassza a “Device storage” menüpontot és a „My Cloud Packages” sorra kattintson
B. Itt kiválaszthatja a kívánt időtartamú előfizetést
C. Online fizethet a szolgáltatásért (Paypal v. Credit kártya)
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SD kártyára rögzítés beállítása
-

Helyezze be az SD kártyát a kamera tetején található nyílásba
SD kártya követelmények:
Memória mérete: 8-128 GB
min. 10 Class (osztályú) nagy sebességű legyen
A kártya legyen megformázva
Ajánlott kártya típus: Kingston, SanDisk, Samsung

-

Klikkeljen a “SD card status”, hogy ellenőrizze a kártya állapotát

Beállítások
Klikkeljen a

jelre, hogy a kamera jellemzőit beállítsa

Alap beállítások
Eszköz név
Időzóna beállítás
Kamera ki / be kapcsolása
Időzített be és kikapcsolás beállítása
Kamera mikrofon bekapcsolása
Riasztási hangjelzés bekapcsolása
Éjszakai üzem mód váltása
Kép 180 fokos elforgatása
Automatikus személykövetés bekapcsolása
Kamera névjegye

További beállítások

Megosztás
Kamera hozzáférés megosztása
Értesítések
Mozgás érzékelés ki / be
Hang érzékelés

ki / be

Mozgás érzékelés érzékenysége
Érzékelési terület beállítása
Üzenet küldés, fogadás beállítások
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Tárolási beállítások
Mentési hely beállítása
Visszajátszási forrás kiválasztása
Hálózati beállítások
WiFi kapcsolat beállítása

Kamera újraindítása
Kamera törlése az alkalmazásból

Megjegyzés: Csak a felhő rögzítés esetén működik az e-mail küldés

Gyakran feltett kérdések
1.

Nem sikerül a kamerát hozzáadni az alkalmazáshoz
A、Győződjön meg arról, hogy a kamerát “resetelte” Addig nyomja a Reset gombot, amig hangos
visszajelzést nem (Reset Success) kap.
B、A kamera csak a

2.4GHZ WiFi-Fi sávon működik, a routert állítsa duál módba, ha szükséges.

C、Az alkalmazás telepítéskor kéri a GPS szolgáltatás bekapcsolását az okostelefonon. Ha nem sikerül a
bekapcsolás, az alkalmazást törölje, majd telepítse újra.
D、Ellenőrizze, hogy a kamera nem volt még más felhasználóhoz rendelve.
2.

Miért van kis szünet az SD kártyán az egyes videók között?
A felvett video fájlok mérete be van állítva. Ha a felvétel eléri a mérethatárt, a kamera új fájlt hoz létre, ez
egy kis időt vesz igénybe, ez alatt nem történik rögzítés.

3. Az SD kártyát nem ismeri fel a kamera
Ellenőrizze, hogy a kártya az előírásoknak megfelel, és hibátlan. Gyenge WiFi jel esetén is előfordulhat
ez a hiba.
4. A felvétel nem látható a felhőben, miután lejárt a szolgáltatás.
A videofelvétel nem lesz rögzítve a felhőben, ha lejárt a szolgáltatás. Ha nincs SD kártya a kamerában, a
felvétel nem lesz sehol rögzítve. Ha van SD kártya a kamerában, ellenőrizze annak megfelelő
működését. Szükség esetén cserélje ki egy újra.
5. Miért nem érkezik jelzés a telefonra?
Ellenőrizze az üzenet beállításokat. Megtekintés közben egyébként nem érkezik üzenet, mert ilyen
esetben felesleges. A rendszer egyébként minden esetben elindítja a rögzítést, akkor is ha nem tud
üzenetet küldeni.
6. A kamera nem elérhető
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Ellenőrizze, hogy a kamera kap-e tápfeszültséget, valamint az Internet kapcsolat megfelelően
működik-e? Indítsa újra a kamerát, ha ez sem segít, törölje és telepítse újra az alkalmazásba.
7. Kör jelenik meg a videóban és a video nagyon lassú.
Ez a hálózati és Internet kapcsolat hibájára utal, ellenőrizze a hálózat működését.
8. Hogyan tudja más is megnézni a videót?
A “megosztás” menüpontban megoszthatja a hozzáférést – akár funkciók szerint – az ismerőseivel.
9. Hányan nézhetik a kamerát egyidőben?
Elméletileg korlátlan számban nézhető a kamera.
10. Másik kamera hozzáféréséhez hozzáadható-e a kamera?
Egy kamera csak egy regisztrált jogosultsághoz rendelhető egy időben. Ha változtatni szeretné a
hozzáférést, az előző hozzárendelést törölni kell.
11. Hogyan csatlakoztathatom a kamerát egy másik WiFi hálózathoz?
Az átállás kétféle módon lehetséges:
A：Ha csak egy másik WiFi hálózathoz szeretne helyben csatlakozni: .
Setting menü >> WiFi-Fi Network >> kívánt WiFi kiválasztás
B:

Ha a kamerát egy másik helyszínen szeretné használni
Klikkeljen a “Device disconnected” feliratra a fő oldalon és klikkeljen
a “TROUBLESHOOT” sorra, hogy a kamerához ismét csatlakozzon.
További információk

1、 A kamera vagy az alkalmazás automatikusan frissítheti magát. Ha erről nem kap értesítést, látogasson el
a kamera honlapjára.
2、A dokumentum az alap információkat tartalmazza, kérjük olvassa el figyelmesen!
3、Ha a telepítéssel, vagy a kamerával gondja van, forduljon a szervizhez.
4. A gyártó fenntartja a jogot a kamera szoftverének és az alkalmazás módosítására.
JÓTÁLLÁSI JEGY
Az alábbi típusú és gyártási számú WiFi kamera hibamentes működéséért a 49/2003 (VII.30.) sz. GKM, 151/2003. (IX.
22.) Korm. rendelet és 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletek alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás
napjától számított 60 hónapig terjedő jótállást biztosítunk. Szavatossági idő további két év.
TÍPUSSZÁM:

.........………..Q10................…..

ELADÁS KELTE:

...................................................

PH.

....................................................
ELADÓ

A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, a tartalék alkatrészellátással
egybekötött javító - szervizelő szolgáltatást a GLOBAL EXPORT - IMPORT KFT. az alábbi címen biztosítja:
Budapest XV. Székely Elek u. 11. Tel: + 36 30 49 78758 Nyitva tartás: hétfő - péntek, 8.00 - 14.00
Amennyiben a meghibásodás jellegével vagy a hiba kijavításával kapcsolatban vita keletkezik, úgy a területileg illetékes
Békéltető Testület állásfoglalását kérjük, Minden egyéb vita esetén az eladó székhely szerinti illetékes Bírósághoz kell
fordulni.
JAVÍTÁSI SZELVÉNY
Hibabejelentés kelte:.........................................
Bejelentett hiba:................................................
Hibaelhárítás módja:........................................
Hibaelhárítás kelte:............................................

...................................…………..
SZERVIZ
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Jogainak érvényesítése érdekében a vásárlási blokkot őrizze meg!
Gyártó / Importőr / Forgalmazó: GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT.

H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11.

Származási ország: Kína
FIGYELEM! A jótállás a Fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A
jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztónak történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási
kötelezettségvállalás érvényességét.

A vásárló a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől

számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

www.global-export-import.eu
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