
MC800W Wifi tolató és raktér megfigyelő kamera használati útmutató 
Elektromos bekötés: 

• Fekete: Test 

• Piros: + 12-24 V Tolatólámpa vagy Gyújtás (attól függően, hogy tolató vagy megfigyelés céljára kívánja használni) 

A készülék telepítése szakértelmet igényel! A helytelen bekötés a készülék meghibásodásához és a garancia elvesztéséhez vezethet! 

Figyeljen oda, hogy megfelelően rögzítse a kamerát. Az antenna nem érhet fém alkatrészhez!  

Használat. 

Telepítse azó W-Car nevű alkalmazást a Play v. App Store áruházakból. Nyissa meg az alkalmazást és engedélyezze annak futását a háttérben. 

Lépjen be a telefon Wifi beállításaihoz és csatlakozzon az W-CAR nevű eszközhöz. Amennyiben jelszót két adja meg az 12345678 jelszót 

 

 

 

 

 

Programban használható 

funkciók:  

 

 Videó felvétel készítése  Fénykép készítése  Felvétel visszajátszás   képfordítás  wifi csatlakozás 

 Beállítások Menü/ Setting: Reverse reference line: Segéd rácsvonal ki/be 

- A Wifi tolatókamera csak közvetlen wifi kapcsolattal képes csatlakozni, interneten keresztül nem elérhető! 

- mivel az MC800W wifieszköz nem csatlakozik az internetre, ezért ezen keresztül semmilyen oldalt nem lehet elérni, csak a kamerát. 

- az első kapcsolódáskor adhat egy olyan üzenetet, hogy nem megfelelő a hálózat, nem lehet elérni az internetet, ezt fogadjuk el, és használhatjuk 

az eszközt. 

- amennyiben olyan helyen próbáljuk ki az eszközt, ahol a telefonunkba beállított helyi wifi elérhető, az MC800W kikapcsolásakor automatikusan 

átvált a helyi wifire. Ilyenkor újra kell kapcsolódni az W-Car nevű wifi eszközre.  Amennyiben a telefonon be van állítva az intelligens 

hálózatválasztás, akkor a mobil internetet ki kell kapcsolni. 

Térerő javítása: Amennyiben a kamera és a telefonon közti távolság túl nagy, vagy a raktér leárnyékolja a jelet, a kamera áthelyezésével vagy egy 

2,4GHz-es antenna hosszabbító kábel segítségével az antenna áthelyezésével a térerő javítható. Ez főleg fém felépítmények esetén válik 

szükségessé. 

A vezeték nélküli Wifi kamera tulajdonságai: 

• Tápellátás: 12-24V  

• Kommunikáció okos telefonnal: Wi-Fi 2,4 GHz (digitális jel) 

• RCA csatlakozó 

• Wi-Fi antenna: többirányú (lecsavarható) 

• Látószög: 140 fok 

• Képérzékelő: CMOS 

• Infra LED-ek száma:  

• Megengedett üzemi hőmérséklet: -20 ° C és +70 ° C között 

• Vízállósági osztály: IP67 

• Szín: fekete 

 

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 

 
 

Miután csatlakozott az eszközhöz nyomja meg a 

visszalépés gombot és a kamera képe 

megjelenik 
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https://www.metroman.hu/termekek/Kamion-Munkagep-Mezogazdasagi-Tolatokamera/
http://www.metroman.hu/

