
 

 

MQF218-518 Wifi IP kamera használati útmutató 

Töltse le az angol leírásban található QR kóddal vagy a Play v. Store áruházból az ICSee APP-ot és telepítse. Telepítés után indítsa a programot 

el és végezze el a regisztrációt. A regisztrációhoz kattintson a Login alatt található Sign Up regisztrációra. Adja meg az email címét. A 

regisztrációt egyszerűen elvégezheti a Quick Login alsó menüsorban Facebook regisztrációval is. A regisztrálás után lépjen be az alkalmazásba. 

 Nyissa ki a kamera oldalán található MicroSD feliratú gumi védőkupakot. Helyezze be az SD kártyát. Nyomja meg az SD kártyahely melletti 

RESET gombot 10 másodperce. A kamera egy angol nyelvű szöveget mond, majd egy kis idő múlva forogni kezd. Amikor elhangzik a starting UP 

szöveg, indíthatja a kamera keresését. Csatlakozzon a telefonjával arra a wifi hálózatra, melyre a kamerát szeretné csatlakoztatni. 

Kattintson a + jelre a kamera 
hozzáadásához 

 

Kattintson az Add Wifi 
camera fülre  

 

Megjelenik egy figyelmeztetés, 
hogy a kamera csak 2,4 GHz-es 
hálózatokhoz használható. 
Kattintson a Next Step fülre 

 

Válassza ki a wifi hálózatot, 
melyre kapcsolódni szeretne a 
kamerával és adja meg a wifi 
jelszót és kattintson a Confirm 
fülre 

 

A program ekkor keresni kezdi a 
kamerát, ami 2-5 percig is 
tarthat.  

 

Kattintson a I see fülre 

 

Majd a I Retry fülre 

 

Amint megtalálta, adjon meg 
egy tetszőleges jelszót, majd 
kattintson a Confirm fülre 

  

Nevezze el a kamerát tetszés 
szerint, Pl. Nappali, majd 
kattintson a Save fülre. 

 
 

A kamera képa alatti 
különböző ikonok 
lenyomásával vezérelheti a 
különböző funkciókat 

 

Beállítások a programban:  
 
Nyomja meg a jobb felső sarokban található fogaskerék ikont:  

• Basic setting: Hang és nyelv beállítása 

• Password Management : jelszó megváltoztatása 

• Storage Management : SD kártya beállításai, Formázása 

• Record settings: Felvétel beállítások 

• Advence setting: Auto Track Swith Ki/be bekapcsolt 
állapotban automatán követi a mozgó személyt 

• Network Settings : Wifi kapcsolat beállítások 

• Abot :Kamera információk . alapbeállítások visszaállítása-  
Restore Factory settings és Device Reboot 

 
Az egyes beállítások elvégzése után mindig nyomja meg a jobb felső 
sarokban a SAVE mentés gombot! 

 

 

https://www.metroman.hu/termekek/Vezetek-nelkuli-Wifi-IP-biztonsagi-megfigyelo-kamera/


 

 

 
A kamera forgatása (PTZ vezérlés):  

1, A kamerát forgathatja a kamera képére kattintva az ujja jobbra-balra és fel-le húzogatásával 

2, Kattintson a kamera képe alatti PTZ feliratra és a megjelenő jobbra-balra és fel-le nyilakkal vezérelheti a kamera mozgását. 

Automata követés: bekapcsolva bárki mozog a kamera előtt, annak mozgását a kamera folyamatosan követi, így biztosan nem marad le 

egyetlen eseményről sem. Ezt a funkciót legegyszerűben a kamera képére kattintva a kép alatt megjelenő Auto Track ikon lenyomásával, majd 

az Auto Track Swith bekapcsolásával teheti meg. 

Kép minőség beállítása: A kamera képe alatti SD/FHD ikon lenyomásával állíthatja a képminőséget. SD: gyengébb képminőség, de kevesebb 

adat használat, FHD: Full HD minőségi képfelbontás, de nagyobb adat forgalom. 

Felvételek visszanézése online : Nyissa meg a kamerát és kattintson a Playback menüre. Itt válassza ki a Video vagy a Photo visszanézést. A 

dátumra kattintva a kiválasztott napra tud keresni. 

Hang ki/be kapcsolása és kétirányú kommunikáció : Nyissa meg a kamerát. Kattintson a mikrofon ikonra, mellyel a behallgatás ki/be 

kapcsolható. A mikrofon ikon folyamatos lenyomva tartásával a telefonba mondott beszéd a kamera hangszórójában lesz hallható. 

Világítás ki/be kapcsolása: : Nyissa meg a kamerát. Kattintson a lámpa izzó  ikonra, ahol beállíthatja a világítás különböző funkcióit. 

A készülék újraindítása és gyári beállítások visszaállítás RESET :  

1-es mód: Az SD kártyahely melletti RESET gomb kb. 10 másodpercig tartó lenyomásával 

2-es mód: használja a fent leírt beállításokban a Restore Factory settings menüt 

Az ICSee program folyamatosan frissül, ezért a fenti beállítások némileg változhatnak! A program tartalmazhat olyan funkciókat is, melyek 

ennél a kamera típusnál nem használható! A kamera használatához elengedhetetlen az okostelefonok használatának megfelelő ismerete!  

 

Forgalmazza: Metroman Hungária KFT 8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8.  

Származási hely : Kína 

www.metroman.hu 

Figyelmeztetések: •Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek 

a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 14 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, 

vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a biztonságos használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem 

használhatják! • Kérjük, a használatbavétel előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és tegye el a későbbiekben is hozzáférhető helyre! • A 

lámpát csak a fehér felületénél szabad megfogni! Tilos becsavarni vagy kicsavarni a buránál fogva• Bármely rész sérülése esetén tilos tovább 

használni és azonnal áramtalanítani kell! • Bármilyen rendellenesség esetén (pl. szokatlan zaj, szag…) áramtalanítsa a készüléket és forduljon 

szakemberhez! • Kizárólag száraz, beltéri körülmények között használható! • Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet 

vagy áramütést okozhat! • A termék enyhe melegedése természetes jelenség. • Ha a helyettesítendő lámpa súlya kisebb, a foglalat és/vagy 

lámpatest mechanikai igénybevétele nőhet, ami meghibásodást okozhat. • Nyílt lángforrás, mint égő gyertya, nem helyezhető a készülékre! • 

Óvja portól, párától, folyadéktól, nedvességtől, fagytól és ütődéstől, valamint a közvetlen hő- vagy napsugárzástól •A lámpában a LED 

fényforrások nem cserélhetők! • A használati utasításban foglaltak be nem tartása, illetve a szakszerűtlen, nem rendeltetésszerű használat 

miatt bekövetkező meghibásodásért és az emiatt esetlegesen fellépő károkért nem tartozunk felelősséggel. • A folyamatos továbbfejlesztések 

miatt műszaki adat és a design előzetes bejelentés nélkül is változhat. Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk, és elnézést 

kérünk 


