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Vezeték nélküli Wifi IP 

megfigyelőkamera
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53 - Használati utasítás

Felület

1. Lencse
2. Mikrofon
3. Fényérzékelő
4. Hangszóró
5. Micro USB port (kamera tápegység)
6. Reset gomb *
7. Micro SD kártyanyílás (max. 128 GB)

* A gyári beállítások visszaállításához nyomja meg 
hosszan a Reset gombot.
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Vezérlés ICSee alkalmazáson keresztül

1. Töltse le az ICSee alkalmazást a Google Play vagy 
az App Store áruházból, vagy olvassa be az alábbi QR-
kódokat:

Android ICSee iOS

2. Hozzon létre egy fiókot felhasználónévvel és jelszóval.
3. A hitelesítés után nyomja meg a „+” ikont, hogy 
hozzáadja a kamerát az alkalmazáshoz.
4. Válassza a „WiFi camera” lehetőséget.
5. Kapcsolja be a fényképezőgépet az USB-micro USB 
kábel és a csomagban található 230V - 5V adapter 
segítségével.
6. Ha hallotta a „Wait to be configured” hangutasítást, 
nyomja meg a „Next” gombot. Meg jegyzés: Ha 
nem hallja ezt az üzenetet, állítsa alaphelyzetbe a 
fényképezőgépet a Reset gomb hosszú lenyomásával, 
és ismételje meg az eljárást.

https://www.metroman.hu/termekek/Vezetek-nelkuli-Wifi-IP-biztonsagi-megfigyelo-kamera/
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7. Válassza ki a WiFi hálózatot, amelyhez a telefon 
csatlakozik, és adja meg a hálózati jelszót.
8. Helyezze a QR-kóddal ellátott telefont a kamera 
lencséje elé 25-35 cm-re, és várja meg, amíg a kamera 
csatlakozik.
9. Hangutasítást fog hallani, amely megerősíti a 
kapcsolatot.
10. Állítson be új jelszót a kamerához. Ezután nyomja 
meg a „Confirm” gombot.
11. Válasszon nevet a térfigyelő kamerájának.
12. Válassza ki a rögzítési módot: folyamatos vagy 
mozgásérzékelés. Nyomja meg a „Next step” gombot. 
Meg jegyzés: Győződjön meg arról, hogy micro SD 
kártyát (max. 128 GB) helyezett a fényképezőgépbe. 
Nyomja meg a „Done” gombot.
13. Nyissa meg a kamera előnézeti felületét.
14. Nyomja meg a képernyő jobb oldalán található ikont 
a kamera beállítási menüjének eléréséhez: hálózati 
beállítások, felvételi beállítások, mozgáskövető funkció 
aktiválása, jelszó módosítása, képminőség beállításai, 
hangbeállítások stb.
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Kérdések és válaszok

Hová menti a kamera a felvételeket?
A kamera a felvételeket maximum 128 GB kapacitású 
micro SD kártyára (a micro SD kártyát külön kell 
megvásárolni) vagy a Felhőbe (fizetős szolgáltatás) 
menti.

Hogyan tovább, ha elfelejtettem a kamera jelszavát?
Állítsa alaphelyzetbe a kamerát a micro SD kártyanyílás 
melletti gomb hosszan lenyomásával. Ezután adja hozzá 
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újra a kamerát az alkalmazáshoz.

Hogyan kell eljárni, ha a kamera állapota Offline vagy 
Nincs csatlakoztatva?
1. Ellenőrizze, hogy a kamera áram alatt van-e.
2. Ellenőrizze, hogy az útválasztó csatlakozik-e az 
internethez.
3. Indítsa újra vagy alaphelyzetbe a kamerát.

Csatlakozhatok 5G hálózathoz?
A kamera csak 2,4 GHz-es wifi hálózathoz tud 
csatlakozni.

Biztonsági figyelmeztetések

Ne helyezze a fényképezőgépet nem biztonságos 
felületre.
Ne helyezze a kamerát túlzottan poros és páratartalmú 
helyre.
Ne hagyja a fényképezőgépet gyermekektől távol.
Meghibásodás esetén forduljon egy speciális 
szervizközponthoz.

Meg jegyzés: A mobilalkalmazások számos frissítése 
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miatt a kézikönyvben található képek és konfigurációs 
lépések eltérhetnek az Ön által telepített alkalmazás 
legutóbbi verziójától.


