
 

 

ME2421-2MP-PTZ SOLAR napelemes kültéri WIFI Android iPhone IP kamera UBOX használati útmutató 

 A termék használatba vétele előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. Az eredeti leírás magyar 

nyelven készült. Kicsomagolás után győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során. 

Használat: Húzza ki a helyéből a napelem hátlapján található gumi védőkupakot és kapcsolja be a kapcsolót az ON állásba. A 

kamerát és a napelemet rögzítse a falra majd csatlakoztassa a kábelt. A napelemet az optimális töltés érdekében árnyékmentes 

helyre, déli irányba, a vízszinteshez képest kb. 35 Fokos szögben ajánlott telepíteni. A napelem panelben található akkumulátorok 

egy USB töltővel is feltölthetőek. Az USB töltést ajánlott az első használat előtt, valamint tartósan borús időben alkalomszerűen 

elvégezni. A napelem az év nagy részében képes energiával ellátni a kamerát, de borús időben a töltés teljesítménye lecsökken, 

mely nem a rendszer hibája, hanem a napelemes technológia tulajdonsága. A kamera kültéren használható, de fontos, hogy az SD 

kártya nyílás csatlakozó zárókupakja és napelem panel micro USB csatlakozó kupakja megfelelően rögzítve legyen. 

 Telepítse a Play vagy Store áruházakból az UBOX applikációt. Indítsa el az APP-ot és végezze el a regisztrációt, majd 

lépjen be az applikációba. 

 

 Távolítsa el az SD kártya fedelét és a Ki/Be kapcsoló kb. 3 másodpercig tartó megnyomásával kapcsolja be a kamerát. Nyomja 

meg és tartsa kb. 5 másodpercig a kamera Reset gombját, majd a sípszó után engedje el. 

 
A kamera hozzáadásához kattintson a 

+ gombra 

 
Majd kattintson a Setup Wifi Device 

gomra 

 
 

 
Ellenőrizze, hogy a kamera párosítás 
módban van és nyomja meg a YES 

gombot 

 
Adja meg a kamera és a megfigyelni 

kívánt helyiség tetszőleges nevét 
majd kattintson a NEXT gombra 

 

 

 
Válassza ki a Wifi hálózatot, melyre 

csatlakozni kíván a kamerával, majd adja 
meg annak jelszavát és kattintson a QR 

code configuration gombra 

 

 
A telefonon megjelenő QR kódot 
tartsa a kamera elé kb. 10 cm 

távolságra és várja meg, amíg az 
felismeri és csatlakozik a hálózathoz. 

 
 

 
Sikeres csatlakozás után a kamera 

élő képe megjelenik 

  

 
Beállítások: A beállításokhoz nyissa 

meg a kamerát és kattintson a jobb felső 

sarokban található  ikonra. 

 

 

Az UBOX 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 és ajánlott az alap fokú Angol nyelvismeret!  

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


 

 

 

 

Kártya behelyezése: 

 
Csavarozza le a kártyatartó fedelét. 
 A felvételek készítéséhez helyezzen a kártya 
nyílásába egy max. 128 Gb-os micro SD kártyát.  
 
 
 

 

 

 
 
1, Beállítások menü 
2, HD/SD felbontás váltás 
3, Kamera Wifi térerő 
4, Kamera akkumulátor töltöttség 
5, Váltás éjszakai LED/Infra mód 
6, PTZ vezérlés megnyitása (kamera forgatása) 
7. Teljes képernyős mód 
8, Hangszóró ki/be 
9, Fénykép készítése a telefonra 
10, Mikrofon ki/be 
11, Videó készítése a telefonra 
12, Felvételek SD kártya/ Cloud váltás 
13, felvételek 

 

ME2421-2MP-PTZ napelemes vezeték 
nélküli Wifi kamera tulajdonságai:  
 

• Felbontás:  2MP 

• Felvétel felbontása: 1920x1080p. 

• 7.8 W-os napelem és 8 db 18650 
akkumulátorcella  

• PTZ vezérlés vízszintes/függőleges: P 
355° \  T 90° 

• Tömörítés:  H.265 - 25fps 

• Lencse:  4 mm 

 

• Látószög: 120 fok 

• 4 db Fehér LED és 2 db Infra LED 

• Infravörös hatótáv:  kb. 10méter 

• Hálózati csatlakozás:  RJ-45 (10 / 100Base-T), Hotspot AP, 
WiFi  

• Felvétel rögzítés: micro SD maximum 128 Gb (nem 
tartozék) 

• Kétirányú hang: beépített mikrofon és hangszóró 

• Kültéri és Beltéri használatra 
 

 

Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak 

abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. 

Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózatból! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, 

balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal 

felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése 

esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez. 

 

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt 

vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. 

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy 
gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket. 

 

Forgalmazza: Metroman Hungária Kft. - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8 
Származási hely: Kína 

www.metroman.hu 

 
 

http://www.metroman.hu/

