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1. Főbb funkciók

2. Applikáció letöltése
Keressen rá a  ”Tuya” applikációra  az Apple App Store/Android App Market-ben, vagy 
scannelje be az alábbi QR kódot a letöltéshez.

HUSmart biztonsági kamera

Full HD

1080p

Éjjellátó
funkció

Felhő tárhelymicroSD
kártya

Wi-Fi

Többfelhasználós
megtekintés

Titkosított
védelem

Kétirányú
kommunikáció

A program letöltéséhez telefonja kamerájának 
segítségével olvassa le az alább QR kódot.

https://www.metroman.hu/termekek/Vezetek-nelkuli-Wifi-IP-biztonsagi-megfigyelo-kamera/
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3. Regisztráció / Létező felhasználói fiókkal  történő belépés
1. Regisztráció
Ha még nincs App-fiókja, regisztrálhat egy fiókot, vagy bejelentkezhet SMS-ellenőrző 
kóddal. Kérjük, olvassa el az aktuális és a következő oldalt a regisztráció leírásához.

Kattintson az „Új fiók létrehozása” elemre, lépjen be az Adatvédelmi irányelvek oldalra a 
Tuya App alkalmazásban, olvassa el, majd kattintson az “Egyetértés” gombra, és lépjen 
tovább a telefonszám vagy E-mail cím regisztrációs oldalra.
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2. Létező felhasználói fiókkal  történő belépés 
Ha már korábban regisztrált egy fiókot, akkor kihagyhatja az új fiók létrehozását, kattintson a 
„Bejelentkezés meglévő fiókkal” gombra, írja be a bejelentkezési adatait.

1. A rendszer automatikusan kiválasztja az aktuális országot / régiót, vagy manuálisan is 
kiválaszthatja az országot / régiót.

2. Írja be regisztrált mobilszámát vagy e-mail címét, írja be jelszavát a rendszerbe való 
bejelentkezéshez.
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4. Eszköz hozzáadása
QR-kód párosítás (ajánlott)
A termék csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatot támogatja. Nem támogatja az 5GHz-es Wi-Fi 
hálózatot. A Wi-Fi jelszó nem tartalmazhat ~!@#$%^&(),- speciális karaktereket. Ennek 
megfelelően, ha szükséges konfigurálja a router eszközét. A kamera Wi-Fi beállítása során 
győződjön meg arról, hogy a router, a mobil és a kamera a lehető legközelebb van egymáshoz 
a  gyors konfigurálás érdekében.

• Az alkalmazás támogatja a QR-kód net-párosítását és a Wi-Fi csatlakozást. Az eszköz 
hozzáadásával más lehetőségek is választhatók. (0. ábra)

• Kapcsolja be a kamerát, és várja meg a „Wait for Wi-Fi config *” hangot (ha egyáltalán 
nem hallott semmit, a gyári beállítások visszaállításához kattintson a „reset” gombra 
és próbálja meg újra).

• Amikor a mobiltelefon csatlakozik a Wi-Fi-hez, kattintson az Alkalmazás kezdőlapján 
az „Eszköz hozzáadása vagy a “+” gombra  (l ábra), válassza a „Biztonság és 
érzékelők” ikont (2. ábra) -» „Intelligens kamera“, kattintson a „következő lépés”  
gombra (3. ábra).

• Írja be a Wi-Fi nevét és a jelszót, kattintson a „Megerősítés” gombra (4. ábra).

Ábra 0 Ábra 1 Ábra 2
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Ábra 3 Ábra 4

Amikor hallja, hogy ‚Connect Router’, kattintson 
a „Connect Internet” gombra és várja meg a 
csatlakozást. Sikeres párosítás, beállíthatja az 
eszköz nevét és helyét. (Utóbbinak akkor van 
jelentősége, ha sok eszközzel rendelkezik.) A 
WiFi gyorscsatlakozási hálózat beállítás  a fenti 
lépéseknek megfelelően csatlakoztatható.

Tartsa a mobiltelefonja képernyőjét a kamera 
elé (5. ábra), a kettő közötti távolságnak 15-20 
cm-nek kell lennie. A beolvasás során ne rázza a 
mobiltelefont, közelebb és távolabb helyezheti 
lassú mozgással a sikeres beolvasás érdekében.

Ábra 5
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5. Funkció leírás
Valós idejű előnézeti kép
1. Beállítás és kezelés
2. Wi-Fi jelerősség
3. Hang be/kikapcsolás
4. SD/HD képminőség
5. Teljes képernyő
6. Képernyőkép
7. Mikrofon
8. Élő nézet rögzítése
9. Videolejátszás 
10. Cloud tárhely 
11. PTZ vezérlés (A kamera 

tetszőlegesen elforgatható, hogy 
más perspektívát kapjon. Fel 
és le mozgathatja, rögzítheti a 
megtekinteni kívánt sarkokat) 

12. Mozgásérzékelő riasztás 
(Beállíthatja, hogy a kamera küldjön 
értesítést mozgásérzékeléskor, 
illetve kövesse a mozgást a kamera 
fordításával) Ha nem látja a 
menüpontot előfordulhat, hogy 
görgetnie kell lefelé.

13. Galéria
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Kattintson a szerkesztés (ceruza) gombra a vezérlőoldal jobb felső sarkában az eszköz 
kezeléséhez és beállításához

• Eszköznév - módosíthatja az eszköz nevét és helyét;
• Eszköz megosztása - megoszthatja ezt az eszközt másokkal, megadhatja az emberek 

mobiltelefonszámát; (Megjegyzés: a beírt mobiltelefonszámot regisztrálni kell egy 
Tuya App-fiókkal).

• Eszközinformációk - megtekintéshez: Eszközazonosító, Wi-Fi jelerősség, IP-cím, Mac-
cím, Eszköz időzónája.

• Mozgásérzékelés beállíthatja a mozgásérzékelő kapcsolót és a mozgásérzékelő riasztási 
érzékenységet.

• Memóriakártya beállítások kapcsoló.
• Hozzáadott értékű szolgáltatásvásárlás - videó felhő tárolási szolgáltatás (opcionális az 

ügyfél igényeinek megfelelően).
• Firmware információk - Támogatja az 

OTA távoli frissítést (frissítés közben ne 
válassza le a kapcsolatot).

• Videófelhő-tárolás: a szolgáltatás 
megvásárlása után az eszköz titkosíthatja 
és feltöltheti a videofelvétel adatait a 
szerverre, a felhasználó pedig bármikor 
megtekintheti a rögzített videót az 
App-on.
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K: Nem sikerült hozzáadni az eszközt a net-párosítás során?
V: Kérjük, ellenőrizze, hogy a mobiltelefon és az eszköz csatlakozik-e a 2,4 GHz-es routerhez. 
Ellenőrizze, hogy a helyes Wi-Fi jelszót adta-e meg.

K: Az újbóli beolvasás után sem sikerül hozzáadni az eszközt?
V: Ha nem sikerül hozzáadni az eszközt, javasoljuk, hogy indítsa újra az eszközt, vagy kapcsolja 
ki, majd próbálkozzon újra.

K: Nem tudja megtekinteni az előnézetet?
V: Ellenőrizze a gyenge Wi-Fi jelet. A kamerát a router közelében helyezze el. Ha még mindig 
nem működik, állítsa alaphelyzetbe az eszközt, és adja hozzá újra.

K: Miért van az eszköz továbbra is a listán az eszköz visszaállítása után?
V: Az alaphelyzetbe állító eszköz csak a kamera hálózati konfigurációját állítja vissza, és 
nem változtathatja meg az alkalmazás konfigurációját. A kamera törléséhez a listából kell 
kitörölnie
K: Hogyan lehet a kamerát egy másik router-hez csatlakoztatni?
V:  Először jelentkezzen be az alkalmazásba az eszköz törléséhez és alaphelyzetbe állításához, 
majd konfigurálja újra az eszközt az alkalmazás segítségével.

K: Miért nem tudja az eszköz azonosítani az microSD-kártyát?
V: A készülék kikapcsolása után ajánlott behelyezni és eltávolítani az microSD-kártyát. 
Ellenőrizze, hogy az microSD-kártya normál szolgáltatási körülmények között van-e, és a 
formátum FAT32. 

K: A készülék online és riasztási esemény van, de a mobiltelefon nem tudja fogadni 
az információkat?
V: Először erősítse meg, hogy az alkalmazás részére engedélyezve van az értesítés a 
mobiltelefon beállításaiban. Normális körülmények között, ha rendellenességet észlel, 
egy üzenet jelenik meg a mobiltelefon értesítési sávjában. Be kell állítania egy értesítési 
hangot és rezgést a mobiltelefonján. Ezen túlmenően, amikor a valós idejű videót nézi az 
alkalmazásban, nem kaphat riasztást a megtekintett kameráról. Kamera használata közben 
a visszajelzés és figyelmeztetés funkció nem működik.
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