
Instrukcja instalacji i obsługi kamer
model E1, E1 PRO, E1 Zoom



Kamera E1 działa jedynie z siecią 2.4 GHz, Kamery E1 Pro oraz E1 Zoom
działają w sieci 2.4 GHz i 4 Ghz 



Wskazówka : Przed dodaniem kamery, upewnij się, że słyszysz komendy glosowe
jeśli nie słyszysz komendy głosowej, zresetuj kamerę ( wtym celu przesuń obiektyw
do góry aż widoczny będzie przycisk reset i slot na karte Micro SD 





Zeskanuj kod QR umiejscowiony na kamerze lub wciśnij ENTER i wpisz
ciag znaków zanjdujących się pod kodem QR

Wskazówka : Przed dodaniem kamery, upewnij się, że słyszysz komendy glosowe
jeśli nie słyszysz komendy głosowej, zresetuj kamerę ( wtym celu przesuń obiektyw
do góry aż widoczny będzie przycisk reset i slot na karte Micro SD 



W kolejnym kroku wybieramy Wifi Not Configured



Nazwa mojej sieci Wifi

Jeśli telefon jest prawidłowo połączony z siecią Wifi w górnym bloku
pojawi się nazwa sieci do której jest podłączony telefon
Za pomocą przycisk SWITCH możesz zmienić sieć wifi do której ma być
podłączona kamera
W polu HASŁO wpisz hasło swojej sieci Wifi i wciśnij Następny



W kolejnym kroku kamera musi zeskanować kod QR z telefonu
W tm celu wciśnij SCAN NOW a następnie umieść ekran telefonu w 
odległości około 15-20 cm od obiektywu kamery
Delikatnie przybliżaj i oddalaj telefon do obiektywu aż usłszysz, że kamera 
zeskanowała kod (usłysz charakterystczny Click)
Następnie zaznacz okienko jak wskazane czerwoną strzałką na rysunku poniżej)
i wciśnij NASTĘPNYi wciśnij NASTĘPNY

Kamera rozpoczyna połączenie z ryterem wifi, po chwili usłyszysz „Połączenie z 
ruterem powiodło sie lub ”Connection to the router succeeded?
Odznacz wskazanę strzałką kółki i kliknij Następny





Kamera została poprawnie dodana
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