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Safe by Swann App. Telepítése

Ha  Apple iPhone készülékkel 
rendelkezik , akkor töltse le a SAFE  by 

Swann alkalmazást az Apple App 
Store-ból.

Ha  Android  készülékkel rendelkezik , 
akkor töltse le a SAFE  by Swann 

alkalmazást a Google Play Store-ból.

Miután a telepítés befejeződött, a SAFE a Swann alkalmazás 
ikonja megjelenik az okostelefon kezdőképernyőjén vagy az 
Alkalmazások képernyőn. Érintse meg az ikont az alkalmazás 

megnyitásához.

SAFE by Swann

iOS Android
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Safe By Swann Fiók Létrehozása

A képernyő alján koppintson a "Do not 
have an account? Sing Up" -ra ha még nincs 

felhasználói fiókja

Olvassa el a "SAFE by Swann Általános 
Szerződési Feltételeit" (angol), majd érintse 

meg a "Sign Up" lehetőséget a feltételek 
elfogadásához és a fiók létrehozásához.

Adja meg nevét, e-mail címét és jelszavát az 
új fiókhoz. A tartózkodási helyének 

megadásához érintse meg a "Location" 
elemet, írja be a város nevét a keresősávba, 

majd válassza ki a felugró ablkaból.

Nyissa meg email fiókját majd az ellenőrző e-mailben 
szereplő linket  az e-mail cím érvényesítéséhez és a 

fiók aktiválásához.
Ha nem kapja meg az ellenőrző e-mailt néhány 
percen belül a visszaigazolással kapcsolatban, 

ellenőrizze a levélszemét mappáját, vagy érintse 
meg a "Resend email"újraküldés lehetőséget, ha 

másik ellenőrző e-mailt szeretne kapni.
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Első Kamera Csatlakoztatása

Jelentkezzen be a Safe by Sawnn fiókjával. Ha 
azt szeretné, hogy az alkalmazás megjegyezze a 

bejelentkezési  adatait, és automatikusan 
jelentkezzen be a következő megnyitáskor, 

jelölje be a "Remember Me" jelölőnégyzetet, 
mielőtt  a belépne az alkalmazásba.

A kamera csatlakoztatásához a wifi hálózattal 
kövesse az utasításokat

(TIP Hosszabb hatótávolságú kapcsolathoz 
használjon 2,4 GHz-es hálózatot), és regisztrálja 
azt a fiókjába. Egyszerre csak egy kamerát lehet 

párosítani. Ha több kamerát szeretne hozzáadni , 
lapozzon a   "További kamerák párosítása", 8. 

oldal.

Érintse meg a Pair Device gombot.

Miután a telepítés befejeződött, a kamera 
megjelenik a kezdőlapon. (Lehet, hogy még 

néhány percig tart a kamera online elérése, mivel 
a kezdeti beállítások szinkronizálva lesznek a 

felhővel.)
Az kezdőlapról elkezdheti az élő közvetítést, és 

ellenőrizheti a tevékenység idővonalát. További 
információ: "A kamera vezérlőpultja", 12. oldal.



8

További Kamerák Hozzáadása

A kamera csatlakoztatásához a wifi hálózattal 
kövesse az utasításokat

(TIP Hosszabb hatótávolságú kapcsolathoz 
használjon 2,4 GHz-es hálózatot), és 

regisztrálja azt a fiókjába. Egyszerre csak egy 
kamerát lehet párosítani. Újabb kamera 

hozzáadásához ismételje meg a fenti 
lépéseket

A kezdőlapon érintse meg a fiók 
ikont(bal felső ) a menü megnyitásához.

Koppintson a "Pair Camera" ikonra

Miután a párosítás befejeződött, a kamerakép 
megjelenik a kezdőlapon.A jobb felső sarokban 

a ceruza ikonra koppintva rendezheti a 
csempéket. További információ: "A kamera 

vezérlőpultja:Elrendezés", 13. oldal.
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Dátum És Idő Beállítása

A kezdőlapon koppintson a bal felső 
ikonra

Válassza ki a kameráját beállítások eléréséhez.

Válassz a "Camera Settings" menüpontot

Görgessen le a "Time At Camera Location" opcióhoz, 
majd érintse meg a "Sync to Phone Time" gombot. A 
kamera szinkronizálja időzónáját, dátumát és idejét 

az okostelefon órájára.
Érintse meg a bal felső sarokban a bal oldali nyiat, 

hogy visszatérjen a vezérlőépulba. További 
információ a többi elérhető kamera beállításról: "A 

kamerakép: Beállítások ", 20. oldal.
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Ideális Magasság
7 - 8 ft /
2.1 -2.4 m

Válasszon egy helyet megbízható Wi-Fi vételhez

• A kamerát olyan helyen kell elhelyezni, ahol jó és megbízható Wi-Fi-vétel érhető el a routertől.
• Tesztelje  a Wi-Fi kapcsolat tartományát kamerával a ház különböző területein, és hasonlítsa össze a videót

streaming teljesítmény. Győződjön meg róla, hogy más online video streaming szolgáltatás nem fut egyszerre. Ha a videó 
zavartalanul megszakítás nélkül működik,akkor  jó helyet talált a kamerájának.

• A Wi-Fi kapcsolat jelerősségét megtekintheti az alkalmazáson belül. Észre fogja venni, hogy a vezeték nélküli kapcsolat jelerőssége 
csökken, amikor távolodik a routertől.

Optimalizálja a mozgásérzékelést

• A kamera PIR (passzív infravörös) mozgásérzékelője érzékeli a mozgó tárgyak hőjelét.
• Általában jó észlelési eredményeket érhet el, ha a kamerát lefelé irányítja olyan szögben, ahol az emberek a lefedettségi területen 

belül haladnak, mielőtt közvetlenül a kamera elé érkeznének.
• Don't include any sky or anything irrelevant and just focus on the particular area of interest where you want to capture 

Ne irányítsa égbolt felé és csak arra a területre koncentráljon amit meg szeretne figyelni Gondolja át a lehetséges utakat 
amerről meg lehet közelíteni otthonát, próbáljon ki különböző nézőpontokat.(azaz csökkentse a lefedettség távolságát) 
Fontolja meg, hogy további kamerákat helyezzen el a vak foltok lefedésére.

Növelje a Wi-Fi-vételt
Ha a kamera hosszú távú elhelyezését tervezi a a routertől, például a hátsó kertjéből, ahol a vezeték nélküli kapcsolat gyenge, 
fontolja meg a Wi-Fi-átjátszó vagy a bővítő eszköz telepítését. Ez segíthet növelni a Wi-Fi lefedettségi területét és javítani a 
jelek minőségét a ház legtávolabbi sarkában, így erős kapcsolatot biztosít, bárhol is van a kamera.

Rögzítse a mágnesállványt
A mellékelt kétoldalas ragasztócsíkok a sima felületeken jól működnek. A csíkok felragasztásakor legalább 30 másodpercig 
erősen nyomja a felületre  erősebb tapadásért.

Kamera Elhelyezése

Optimális 
megközelíttési 

út 

Ellenőrizze az élőkép teljesítményét. 
Folyamatosan, zavartalanul kell játszania.

Érintse meg a fogaskerék ikonját, 
és lépjen a "About Tab" fülre a 

kamera Wi-Fi kapcsolat 
jelerősségének megtekintéséhez.

 Védje a kamera objektívjét, a mozgásérzékelő 
megfelelő  működése és a hamis riasztások 
elkerülése miatt ne helyezze szembe
 szúró vagy napfénynek.



Alkalmazás Áttekintése
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Nyissa meg a menüt, ahol módosíthatja fiókprofilját, kezelheti a kamera beállításait, hozzáadhat egy kamerát, 
felülvizsgálhatja a kamera tevékenységét stb. További információért lásd: "Menü", 17. oldal.

Állítsa át a kamera csempe elrendezését a kezőképen az Ön igényei szerint. Lásd: "A kamera 
vezérlőpultja: Elrendezés", 13. oldal.

Érintse meg a "Play" ikont az élő videó lejátszásának elindításához .

Az "Akkumulátortöltés" ikon akkor jelenik meg, ha a kamera fel van töltve

Az "Akkumulátor alacsony" ikon akkor jelenik meg, ha a kamera akkumulátorának kevesebb, mint 
30% -a marad. TIPP:Értesítést kap, ha a kamera akkumulátorának élettartama 20%, 10% és 5% -a 
marad.

A pajzs ikon akkor jelenik meg, ha a kamera mozgásérzékelője engedélyezett (azaz a mozgásérzékelő 
érzékenységének beállítása nincs kikapcsolva).
Az "Alacsony Wi-Fi jel" ikon akkor jelenik meg, ha a kamera helyén nagyon alacsony a jelerőssége. A Wi-Fi 
kapcsolat nem működik megbízhatóan, ezért az akkumulátorfogyasztás növekedni fog. Próbálja meg 
áthelyezni a routert vagy telepíteni egy Wi-Fi jelerősítőt. Ha a kamerát egy 5 GHz-es hálózatra 
csatlakoztatja, próbálja meg átállítani  2,4 GHz-es vételre, mivel ez a sáv általában jobb a távoli 
kapcsolatokhoz.
Ha több oldal van az vezérlőpulton, a lenti jelzés pont több ponton jelöli az éppen megtekintett oldalt. 
Csúsztassa balra vagy jobbra a lapozáshoz.

Gyorsan ellenőrizheti a tevékenység , és megtekintheti az aktuális nap eseményeit, a legfrissebb 
esemény mindig legfelül látható. További információért lásd: "Tevékenységek", 15. oldal.

A Kamera Vezérlőpultja
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A Kamera Vezérlőpultja: Elrendezés

2

1

3

5 6

4

Cserélheti a sorrendet a kamera csempéi között. Egyszerűen érintse meg és tartsa lenyomva a kamera 
képét, majd húzza át egy  másik csempére majd engedje el.

Érintse meg a kis méretű csempe átméretezéséhez.

Érintse meg, hogy átméretezze nagy csempére. Csak egyetlen nagyméretű kép jelenhet meg 
egy oldalon. Ha nincs elég hely, a kamera lapkát új oldalra helyezik. A további oldalak 
automatikusan törlődnek, ha nincsenek kameraképek.

Ha több oldal van az vezérlőpulton, egy kék pont  jelöli az éppen megtekintett oldalt. Csúsztassa balra 
vagy jobbra oldalváltáshoz.

Mentse a módosításokat

Ne mentse el a végrehajtott módosításokat.
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Élőkép

A kamera élőkép lejátszásának befejezése és visszalépés  a vezérlőpultra.

Gyorsan hozzáférhet és módosíthatja a kamera beállításait, például a nevet, a képminőséget, a 
mozgásérzékelő érzékenységét és a mozgásérzékelő pihenési intervallumát. Ha többet szeretne megtudni a 
rendelkezésre álló kamera beállításokról, olvassa el a következő részt: "Kamerakép: Beállítás ", 20. oldal.

1

3

2

1

4

2

Jelzi az élő közvetítés kapcsolat állapotát.
• Szürke: Az élő videó betöltődik.
• Kék: Az élő videó streamingelve van.

 A videó nagyításához és kicsinyítéséhez  két ujjal huzza szét vagy tolja össze a képet.Nagyítás közben 
csúsztassa lefelé, lefelé, balra vagy jobbra az áthelyezéshez. Ha  teljesképernyőn szeretné megtekinteni, 
fordítsa okostelefonját oldalra.

3

4
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Események

1

2

3

Visszalépés az előző oldalra

Érintse meg a bal vagy a jobb nyílgombot az előző vagy a következő nap eseményeinek megtekintéséhez.2

3

1

A Safe By Swann-hoz regisztrált kamerák által rögzített mozgásos események . Az aktuális napi 
esemény időrendben  jelenik meg. A kép miniatűrje segítségével gyors pillanatfelvételt láthat a 
mozgás eseményével kapcsolatos videóról. Érintse meg a  videofájl lejátszásához.
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Visszajátszás

2

 Vissza a Tevékenység képernyőre.

A kamera neve és a mozgás eseményének rögzítésének ideje.

Törölje az esemény felvételét a Safe By Swann fiókból. A törlést követően az esemény nem jelenik 

meg a tevékenység idővonalában sem.

A kamerakép. Fordítsa el okostelefonját a telejesképrenyő módhoz.

Vissza a videó elejére.

Visszatekerés 5 másodperccel

Megállítás/Lejátszás 

Előretekerés 5mperccel

Töltse le a videót okostelefonjára. A letöltött videók az okostelefon belső memóriájába kerülnek a 

"Pictures / Swann" mappába.

.
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Menü

1
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Menü bezárása

Eseménynaplók

Szerkessze meg profilképét és nevét, vagy módosítsa jelszavát. További információ: "A  felhasználói 
profil ", 18. oldal.

Tekintse meg a kamerák listáját   és beállításait, beleértve a felhőalapú előfizetést is. További 
információért lásd: "Kamerakép" oldalszám: 19. oldal.

Töltse le a használati útmutatót (PDF fájl) az okostelefonra. A legjobb megtekintési élmény 
érdekében nyissa meg a felhasználói kézikönyvet az Acrobat Reader alkalmazással (az App Store vagy 
a Google Play webhelyen érhető el).

Állítsa be a Wi-Fi hálózati kapcsolatot, és adjon hozzá kamerát.
TIP
Megváltoztathatja azt a Wi-Fi hálózatot, amelyhez a kamera csatlakozik, ugyanazzal a "Pair Camera" 
beállítási eljárással. További információ: "A Wi-Fi hálózat módosítása", 29. oldal.

Safe By Swannverzióinformáció, szolgáltatási és adatvédelmi irányelvek.

Nyissa meg a Swann támogatási központ webhelyét okostelefonjának webböngészőjében.

Kijelentkezés
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Felhasználói Profil

1

2

3

4

Megjeleníti a profilképét. Érintse meg a + gombot a profilkép beállításához vagy szerkesztéséhez.

Név

Email cím

Érintse meg a fiók bejelentkezési jelszó megváltoztatásához. Az új jelszó mentéséhez érintse meg a 
"Save" gombot a képernyő alján. Ha a Save (Mentés) gomb szürkén van, az új jelszó érvénybe lép. A  
következő bejelentkezéskor új jelszót kell használnia. 

2

3

4

1
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1

Az összes regisztrált kamerát felsorolja a fiókjába. Érintse meg a kamera nevét beállításainak és felhő 
előfizetésének kezeléséhez, valamint ellenőrizze a hardverinformációkat, például a firmware verziót, a 
vezeték nélküli kapcsolat erősségét és az akkumulátor töltöttségi szintjét.

1

Kamerakép
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Kamerakép: Beállítás

1

2

3

Érintse meg a kamera átnevezéséhez

Ha a videó képvillog, a kamera frissítési sebességét az alábbi módok egyikére állíthatja: Beltér 50 
Hz (Ausztrália / Egyesült Királyság), Beltér 60 Hz (Észak-Amerika) vagy Kültér (Külső / Természetes 
megvilágítás)
TIP
Kültéri módban a kamera dinamikusan állítja be az expozíciót a környezeti fényszint alapján. Ez a mód 
jól működik egy olyan kamera számára is, amelyet rosszul megvilágított (vagy nem természetes fényű) 
beltéri környezetbe helyezett. Ne feledje, hogy a beltérről a kültéri módba történő váltás után várjon 
néhány percet, amíg a kamera készenléti állapotba kerül, mielőtt ismét elkezdené nézni élő videót, 
hogy a kültéri mód érvénybe léphessen.
Megmutatja a Wi-Fi hálózatot, amelyhez a kamera csatlakozik.

2

3

1
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4

5

Kamerakép: Beállítás

Húzza a csúszkát balra vagy jobbra a kamera  felbontásához :LOW (480p), a MED (720p) és a HIGH 
(1080p) között.

TIP
Ha az élő videó lassan töltődik vagy gyakran leáll a "MID" pozíción,akkor lassú vagy bizonytalan az 
adatkapcsolat- próbálja meg a LOW beállítást a gyorsabb betöltési idő és a simább videó streaming 
használatához.

Húzza a csúszkát balra vagy jobbra a kamera mozgásérzékelő érzékenységének beállításához. A 
mozgásérzékelőt teljesen kikapcsolhatja, hogy megőrizze a kamera akkumulátorának élettartamát, ha 
nincs szükség a tevékenység ellenőrzésére, például amikor a kamerát feltölti, vagy amikor a  a telepítés 
során helyezi el. Még mindig képes lesz elindítani az élő videót a kameráról bármikor.

TIP
Minden otthoni környezet egyedülálló, ezért javasoljuk, hogy kísérletezzen a mozgásérzékenység 
beállításokkal, hogy megtudja, melyik  illik az Önéhez. Ha például a kamera nagy forgalmú területre néz,
érdemes leállítania a mozgásérzékenységet, hogy csak olyan objektumokat észleljen, amelyek a kamera 
közvetlen közelében vannak. Ez megakadályozza a felesleges felvételeket mint például a szomszéd sétál a 
járdán. Érdemes megjegyezni, hogy minél több aktivitást észlel és rögzít naponta, annál jobban fogja az 
akkumulátort meríteni.

5

4
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6

7

Húzza a csúszkát balra vagy jobbra, hogy beállítsa az eltelt időt, mielőtt a mozgásérzékelő újra 
működésbe léphet.

TIP
Ideiglenesen hosszabb alvási időszakot állítson be, amikor tud róla, hogy a kamera környékén 
folyamatos a tevékenység. Például  egy partiban sétáló vendégek. Ez megakadályozza a felesleges 
felvételeket, és segít megőrizni a kamera akkumulátorának élettartamát.

Megmutatja a kamera aktuális időzónáját, dátumát és idejét. Ha az információ nem helyes, érintse meg a 
Sync to Phone Time gombot, hogy  automatikusan szinkronizálja időzónáját.7

6

Kamerakép: Beállítás
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9

8

Érintse meg a View Camera Backup elemet a kamera belső memóriájában tárolt videók  legutóbbi 7 
napjának eléréséhez. Érintse meg a Format Card gombot a kamera belső memóriájának  
véglegestörléséhez és az összes felvétel végleges törléséhez.

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a KAMERÁT el kell távolítania. Például, ha a  egy másik -fiókkal 
szeretné használni, vagy  egy családtagnak adja át. ekkor válassza az Unpair Camera gombot . Vegye 
figyelembe hogy ezután nem fog tudni hozzáférni a korábbi felvételeihez!

8

9

Kamerakép: Beállítás
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Előfizetés

Megjeleníti a kamera felhő tárolási  állapotát. Érintse meg az Update Plan  gombot a kamera aktuális 
felhőtervének kezeléséhez vagy frissítéséhez.

TIP
Minden kamera ingyenes alapfelhő tárolóval rendelkezik, és bármikor egyszerűen frissítheti  előfizetésre. A 
felhő-tervre való feliratkozás lehetővé teszi, hogy a felvételek hosszabb távon tárolódjanak a fiókjában, és 
további időt biztosít a videók későbbi elérésére és letöltésére. A felhő előfizetési terv részleteit lásd az 
alkalmazáson belül.

1

1
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Információk

1

2

3

4

A kamera firmware verziójával kapcsolatos információkat jeleníti meg. Ha a firmware új verziója elérhető, 
akkor megjelenik a "PLUG-IN PLOWER TO UPDATE SOFTWARE" üzenet. A kamera frissítéséhez 
csatlakoztassa a tápellátást, majd térjen vissza erre a képernyőre, és érintse meg a megjelenő Firmware 
frissítés gombot. A firmware frissítésével javíthatja a kamera teljesítményét és hozzáférhet a legújabb 
funkcióihoz.
Akamera neve.

Gyártó

Modellszám, sorozatszám

2

3

4

1
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10

5

7

11

6

8

9

Kamera sorozatszáma

Kapcsolódási állapot

Megjeleníti a kamera IP-címét a vezeték nélküli hálózaton.

Megmutatja a kamera Wi-Fi jelének erősségét. Általában minél közelebb van a kamera a routerhez / 
hozzáférési ponthoz, annál erősebb a jel (nagyobb% százalék), és annál megbízhatóbb és gyorsabb a 
vezeték nélküli kapcsolat a kamera és a router / hozzáférési pont között.

Megjeleníti a kamera MAC-címét - az egyedi 12 karakteres hardverazonosítót

Megjeleníti a kamera teljesítményfelvétel állapotát - "Akkumulátor tápellátás" vagy "Töltés".

Megjeleníti a kamera hátralévő akkumulátorának szintjét.

6

8

7

9

10

11

5

Információk



Kamera karbantartás
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Csatlakoztassa a mellékelt töltőkábel kicsi végét (mikro-USB) a kamerához. Csatlakoztassa a másik végét 
az USB tápegység USB portjához. Ertesítést kap arról, hogy a kamera be van-e dugva a töltésre, és egy 

újabb értesítést küld a kamera teljesen feltöltött állapotában. Az alkalmazás segítségével bármikor 
ellenőrizheti az akkumulátor töltöttségi szintjét.

Kamera Töltése
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Akár új Wi-Fi-routerherz vagy egy gyorsabb 
otthoni hálózathoz szeretne hozzáférni, 

egyszerűen módosíthatja a kamera Wi-Fi 
konfigurációját.

A kezdőlapon érintse meg a fiók ikont a 
menü megnyitásához, majd érintse meg a 

Pair Camera  elemet.

Kezdéshez nyomja meg a         gombotés tartsa 
lenyomva  5 másodpercig. A kamera 

kapcsolódási módba vált és aktiválja az 
ideiglenes Wi-Fi hálózatot. 

A kamera LED-je lassan villogni kezd.
Megjegyzés: A kapcsolódási mód 3 perc alatt 

lekapcsol.

Kövesse a képernyőn megjelenő 
utasításokat, majd érintse meg a Get 

Started (Bevezetés) gombot.

Press and hold for 
5 seconds to enter 

pairing mode

Wifi hálózat módosítása

(Folytatás a következő oldalon)
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Changing the Wi-Fi Network on the Camera

Mivel korábban már engedélyezte a kapcsolódási módot a 
kamerán (győződjön meg róla, hogy a LED lassan kéken 

villog), egyszerűen érintse meg a Next gombot.
Ha még nem tette meg, engedélyezze a kapcsolódási 

módot  majd érintse meg a Next gombot.

Adja meg a kiválasztott Wi-Fi hálózat 
jelszavát (ebben az esetben a 

"HomeCentral24G"), majd érintse meg a    
Connect gombot. Jelszava láthatóságához 

érintse meg a        gombot.

A megjelenített Wi-Fi hálózat az a hálózata, 
amelyet az okostelefon jelenleg használ, és 

amely az Ön kamerája. 
Ha ez nem az előnyben részesített hálózat, 

érintse meg a        gombot, menjen Wi-Fi 
beállításaihoz, és csatlakozzon egy másik 

hálózathoz.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a 
kamera "SwannCam_XX_XX" nevű ideiglenes 

Wi-Fi hálózatához való csatlakozáshoz az 
okostelefon Wi-Fi beállításain keresztül, majd 

érintse meg a Next (a gomb csak akkor 
használható, ha az okostelefon csatlakozott a 

SwannCam_XX_XX hálózathoz).(Continued on the next page)
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A kamerának néhány perc kell ahhoz, hogy 
csatlakozzon Wi-Fi hálózatához.

A befejezéshez adjon a kamerának egy 
nevet majd érintse meg a Done gombot.

A beállítás befejezéséhez érintse meg a Name 
Camera  gombot. Ha a telepítés sikertelen volt, 
kérjük, ismételje meg a folyamatot az elejétől 
vázolt módon. Kérjük, figyelmesen kövesse az 

utasításokat.

A kamera most csatlakozik az új Wi-Fi 
hálózathoz. A Wi-Fi kapcsolat 

információit a kamera beállításaiban 
ellenőrizheti.

Wifi hálózat módosítása
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Miután a kamera USB tápforráshoz van 
csatlakoztatva, érintse meg a kameraképen 

lévő "Play" ikont a kamera csatlakoztatásához 
és az élő videó lejátszásához.

Ha a kamerához firmware-frissítés áll 
rendelkezésre, akkor a főképernyőn  "UPDATE 
AVAILABLE" -t jelenik meg. A legjobb élmény 

érdekében tartsa mindig naprakészen a legújabb 
firmware verzióval.

Érintse meg a fogaskerék ikonját a 
képernyő jobb felső sarkában.

Firmware frissítés

Mielőtt frissítené a készülékét, be kell dugnia 
az USB tápforráshoz, például az okostelefon-

töltőhöz.

(Folytatás a következő oldalon)
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Érintse meg a ABOUT fület.

A "Firmware" alatt érintse meg a firmware frissítés folyamatának megkezdéséhez megjelenő Firmware 
frissítés gombot. A Firmware frissítése gomb megnyomása után (TIP A gomb ismételt megérintése nélkül) a 

kamera elkezdi letölteni a firmware legújabb verzióját és automatikusan telepíteni.
  E folyamat során a kamera infravörös LED-jei villogni fognak. Ne húzza ki a tápkábelt.

Az USB áramforrástól függően akár 2 
percig is eltarthat, amíg az alkalmazás 

észleli, hogy a kamera bekapcsolt 
állapotban van és megjeleníti a 

Firmware frissítést. Ha néhány perc 
elteltével a Firmware frissítése gomb 
nem jelenik meg, ellenőrizze, hogy a 
kamera megfelelően csatlakozik-e az 
USB tápforráshoz (az USB csatlakozó 

meglazulhat). Ezután indítsa újra az élő 
videót a kameráról, és térjen vissza 

erre a képernyőre.

Firmware frissítés

(Folytatás a következő oldalon)

A villogó infravörös LED-ek 
jelzik a firmware frissítését 
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Rövidesen kap egy push-értesítést az alkalmazásból is, tájékoztatva arról, hogy a 
firmware-frissítési folyamat elkezdődött a kamerán. Visszatérhet az főképernyőre, vagy 

bezárhatja az alkalmazást a frissítés folyamán - ez akár 15 percet is igénybe vehet a 
firmware fájl méretétől és az internetkapcsolat sebességétől függően.

A firmware frissítési folyamat befejeztével egy másik push értesítést kap az alkalmazásból. A kamera 
IR LED-je abbahagyja a villogást, miután  sikeresen frissítette a firmware-t.

Firmware frissítés
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Kamera újraindítása               

Ha problémái vannak a kamerával, próbálja meg újraindítani. Egy egyszerű újraindítás gyakran megoldja 
a kapcsolódási problémákat. Az újraindításához nyomja meg a Reset gombot egy vékony 

tárggyal,például egy gemkapocs  segítségével, majd engedje el. Várja meg, hogy a kamera újraindítsa a 
Wi-Fi kapcsolatot, és csatlakozzon újra, ami akár több percet is igénybe vehet, majd nyissa meg az 

alkalmazást, hogy ellenőrizze a kamera állapotát.
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Kamera kikapcsolása   

A kamerát bármikor kikapcsolhatja. Ezt javasoljuk először, ha más helyre kívánja vinni (például egy 
másik lakóhelyre). Ez segít megvédeni az adatainak és rendszerének integritását, biztosítva, hogy 

szükségtelenül ne működjön a háttérben  a szállítás során.

A  kikapcsolásához nyomja le és     tartsa  a            gombot 30 másodpercig. Ez idő alatt a kamera LED-je kékre vált, 
majd kikapcsol. Újra bekapcsolásához egyszerűen nyomja meg a            gombot. Várja meg a kamera inicializálását, 

majd nyissa meg az alkalmazást, hogy ellenőrizze a készüléket.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha áthelyezte a kamerát egy másik Wi-Fi hálózatot használó helyre, először 
frissítenie kell a Wi-Fi konfigurációját. Lásd: "Wifi hálózat módosítása", 29. oldal.

Tartsa 
nyomva a 

gombot 30 
másodpercig
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Gyári Beállítások  Visszaállítása

A kamera gyári beállításának visszaállítása általában csak a hibaelhárításhoz szükséges.Ez a folyamat 
formázni fogja a belső memóriát, törölni fogja az aktuális Wi-Fi információkat, és visszaállítja a  

beállításokat az alapértelmezett értékekre. Ha gyári alaphelyzetbe kell állítania a kamerát, így kell eljárnia:

1. Tartsa lenyomva a Reset és a       gombokat 
2. Engedje le a reset gombot de a kapcsolódási gombot  tartsa lenyomva kb 12 mpercig amíg a kamera ledje kékre 

vált

3. Engedje el          a   gombot. A LED kikapcsol, és a kamera újraindul a gyári alapállapotba. Ez a folyamat 
körülbelül 30 másodpercig tart. Miután befejeződött, a led lassan villogni kezd, hogy kapcsolódási 

módban van, és készen áll a beállításra.



Tippek és Gyakran 
ismételt kérdések
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Mit jelentenek a különbőző LED színek?

Lassan villogó kék

Kapcsolódási mód

Villogó Lila
Alacsony akkumulátor

Tipp: Az alkalmazás  értesítéseket 
küld, amikor a kamera akkumulátora 

elkezd merülni. Az akkumulátort 
bármikor ellenőrizheti az alkalmazás 

használatával.

Gyorsan villogó kék
Csatlakozás Wi-Fi / Cloud 

vagy
A Wi-Fi tartományon kívül

Piros
Csatlakoztatva élő 

közvetítéshez / felvételhez / 

Kék
Töltés

Tipp: Az alkalmazás  értesítést küld, 
amikor a kamerát töltik.

Villogo Infra
Firmware frissítés folyamatban

Tipp: Az alkalmazás értesítést küld a 
firmware-frissítés befejezésekor.



40

Az akkumulátor teljesítményének növelése

A kamera teljes töltési időtartamának gyakorisága többféle tényező függ, például az, 
hogy milyen gyakran használja ezt az élő videó-közvetítéshez, a mozgásaktivitás 
gyakoriságának felméréséhez, a vezeték nélküli kapcsolat minőségéhez, valamint a 
környezeti adottságokhoz

Íme néhány egyszerű és praktikus tipp, amellyel nagyobb akkumulátor 
élettartamot érhet el:

• Győződjön meg arról, hogy a kamera firmware-je a legújabb verzió.

• Korlátozza az időtartamot (nem több, mint napi néhány perc), amikor élőképet 
közvetít a kameráról

• A kamera hosszabb ideig töltve marad, ha alacsonyabb felbontásban közvetít. 
Minél kevesebb képpontot használ, annál kevesebb energiát vesz fel.

• Csökkentse a mozgásérzékelő érzékenységét, vagy kapcsolja ki a mozgásérzékelőt 
az akkumulátor élettartamának megőrzéséhez, ha nem kell figyelnie a 
tevékenységekre, például amikor mindenki otthon van.

• Győződjön meg róla, hogy a kamera megfelelően van elhelyezve,elkerülve a 
felesleges mozgásokat. Minél több eseményt rögzít a kamera, annál gyorsabban 
lemerül az akkumulátor. Állítsa a kamera szöget lefelé úgy, hogy a látószöge csak  a 
lényegre fókuszáljon.
  Szintén vegye figyelembe a közelben lévő fényes felületeket, például a ház vagy 
az autóablakokat, amelyek tükrözhetik a napfényt és elindítják a mozgásérzékelőt.

• Kiruccanna pár napra? Az előző éjszaka előtt töltse fel a kamerát.

• Általános szabályként minél közelebb van a kamera a routerheez, annál jobb a 
vezeték nélküli kapcsolat minősége és az akkumulátor teljesítménye. A készülék  
több energiát használ mert megpróbálja fenntartani a vezeték nélküli kapcsolatot, 
ha távol van az routertől. (Megjegyzés: Az otthoni fizikai akadályok, például a 
téglafal és a fémkeretek szintén zavarják és csökkentik a Wi-Fi jelet.)

• Ha a kamera gyenge Wi-Fi-vétellel rendelkezik, ahol tartózkodik, fontolja meg 
egy Wi-Fi jelerősítő telepítését, vagy ha  régi a routere, szerezzen be egy 
jelenlegi generációs nagy teljesítményűt - mindkét lehetőség hatékony módja 
növelni a Wi-Fi lefedettségi tartományt és növelni a Wi-Fi jelet otthonában és 
környékén, ami segíthet a kamera akkumulátorának élettartamának javításában.

• A kamera széles hőmérsékleti tartományon belül működhet, de fagypont alatt  
az akkumulátor gyorsabban lemerül, és addig nem tartja a töltést, amíg az 
általában mérsékeltebb éghajlaton lenne.
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Hibaelhárítás

Elfelejtettem a fiók jelszavát. 
Hogyan állíthatom vissza? Érintse meg a “Forgot Password” gombot a 

bejelentkezési képernyőn A regisztrált email 
címe megadásával rövidesen értesítést kap  
jelszava újragenerálására.

Nem találom és nem tudom 
összekapcsolni
a kamerát Wi-Fi hálózatához
(SwannCam_XX_XX) a párosítás 
során. Mit kellene tennem?

• Ha a "SwannCam_XX_XX" hálózat nem 
található, próbálja frissíteni a hálózati 
listát. Az intelligens telefon Wi-Fi 
beállításának kikapcsolása és visszaállítása 
szintén frissíti a hálózati listát.

• Ellenőrizze, hogy a kamera kapcsolódási 
módban van-e. Ha a kamera kapcsolódási 
módban van, a LED lassan villog.

• Ha a kamera még nincs kapcsolódási 
üzemmódban, nyomja meg és tartsa 
lenyomva a fényképezőgép hátulján 
található Pair         gombot 5 másodpercig, 
amíg a LED-jelző kékre vált. Ha a LED 
lassan villog, a fényképezőgép 
kapcsolódási módban van, és a 
"SwannCam_XX_XX" nevű ideiglenes Wi-Fi 
hálózata felderíthető.

Az alkalmazás a párosítás során az 
alábbi “Unable to Connect to 
Camera” hibaüzenetet jeleníti meg.
Mit kellene tennem?

Érintse meg a képernyő alján lévő Try Again  
gombot. Ha a kapcsolódás még mindig 
sikertelen, próbálkozzon az alábbiakkal:

1. Indítsa újra a kapcsolódáso folyamatot, és 
győződjön meg róla, hogy a kiválasztott 
hálózati SSID és a (ez az útválasztó által 
sugárzott Wi-Fi hálózat neve)  jelszó(ez a 
jelszó a Wi-Fi hálózatra való 
csatlakozáshoz)megfelelő.Ügyeljen arra, 
hogy a jelszót pontosan úgy adja meg, 
ahogy az az útválasztón vagy hozzáférési 
ponton található.

2. Győződjön meg arról, hogy okostelefonja 
megfelelően csatlakozik a kamera Wi-Fi 
hálózatához (SwannCam_XX_XX) az 
okostelefon Wi-Fi beállításainak 
ellenőrzésével. Bizonyos okostelefon-
modelleknél előfordulhat hogy 
engedélyezni kell a kapcsolódást a  
SwannCam-xxxx hálózathoz.
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Az alkalmazás  "Please wait ..." 
feliratot mutat a kapcsolódás után

Miután befejezte a kamera kapcsolódási 
eljárását, várjon egy pillanatra, hogy a készülék 
szinkronizálja a kezdeti beállításokat és a 
konfigurációt a felhőszerverrel. Ha a 
kapcsolódás  befejezése után 5 perc elteltével a 
továbbra is megjelenik a "Please 
wait ..." (várjon ...)  felirat és az élő videó nem 
töltődik be,akkor próbálja teljesen bezárni az 
alkalmazást, majd újraindítani. Ha ez nem oldja 
meg a problémát, valószínűleg helytelenül irta 
be  a Wi-Fi hálózat jelszavát, amelyet a kamera 
csatlakoztatásához választott. Újra be kell 
indítania a kapcsolódási folyamatot:
1. Érintse meg a főképernyőn a fiók ikonját

a menü megnyitásához.

2. Érintse meg a Pair Camera  lehetőséget, és
kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat. A kapcsolódási folyamat
során kiválaszthatja, hogy melyik Wi-Fi
hálózatot szeretné csatlakoztatni a
kamerához.

A kamera élő videója helyén egy 
forgó szignál jelenik meg vagy 
nem tölt be. Mit kellene tennem?

Menjen vissza az irányítópultra, és 
indítsa újra az élő videót a kameráról. 
Lehetséges, hogy kamera-streaming 
hibákat érzékel, az alábbiak miatt:
• Az internetkapcsolat korlátozott

sávszélessége, például a hálózaton
egyidejűleg futó egyéb
videofolyamszolgáltatások miatt a forgalmi
torlódások lelassíthatják az internetes
feltöltési és letöltési sebességeket.

• Vezeték nélküli interferencia más elektronikus
eszközökről és a közeli hálózatokról.

• Lassú Wi-Fi kapcsolat, mivel a kamera
gyenge Wi-Fi jelet kapott, például a  túl
messze van a routertől / hozzáférési
pontjától.

Ha a kamera élő videója még mindig nem 
töltődik be, akkor próbálja meg teljesen 
bezárni az alkalmazást, majd újraindítani. 
Győződjön meg róla, hogy okostelefonja jó 
internetkapcsolattal rendelkezik.

Hibaelhárítás
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Nem tudok hozzáférni a 
kamerámhoz. Az alkalmazás az 
eszközt "Offline" -ként jeleníti 
meg?

Ez a következő okok valamelyike lehet:

• A fényképezőgép jelenleg nem működik,
mert teljesen lemerült (akkumulátorról, LED
villogó lila), vagy manuálisan ki van
kapcsolva.

• A hálózattal kapcsolatban ideiglenes
kapcsolat áll fenn, ami miatt a kamera
elérhetetlen. Próbáljon Wi-Fi hálózathoz
csatlakozni egy másik eszközzel, és
ellenőrizze, hogy hozzáfér-e az internethez.
- Ha más készülékek nem tudnak Wi-Fi
hálózathoz kapcsolódni, akkor valószínűleg
probléma van a vezeték nélküli kapcsolattal.
Próbálja meg kikapcsolni és újra be a routert /
hozzáférési pontot, várjon néhány percet,
majd ellenőrizze a vezeték nélküli kapcsolatot.
- Ha más eszközök is csatlakozhatnak a Wi-Fi
hálózathoz, de nem férnek hozzá az
internethez, akkor valószínűleg probléma az
internetkapcsolattal, például a szolgáltatási
üzemszünet előfordulhat - kérjen segítséget
az internetszolgáltatótól.
- Ha más készülékek csatlakozhatnak a Wi-
Fi hálózatot és van internetet, a probléma
valószínűleg a kamerával van. Lehet, hogy a
kamera alvó üzemmódba került, miután
valamilyen oknál fogva nem sikerült
ismétlődően megpróbálkozni a Wi-Fi
hálózathoz való csatlakozással, például
ideiglenesen le volt tiltva a hálózat. A kamera
felébresztése és visszaállítása Lásd: "Kamera
újraindítása  ", 35. oldal.

Nem kapok értesítéseket 
az alkalmazástól

• Ellenőrizze, hogy a Safe By Swann
alkalmazás  a háttérben fut-e.

• Az Android operációs rendszer néhány
verziója automatikusan leállítja az
alkalmazásokat, hogy megóvja az
akkumulátor élettartamát, ha az
okostelefon nincs használatban, vagy ha
egy alkalmazást nem használtak néhány
napig. Ha az okostelefon használja ezt az
akkumulátor-optimalizáló funkciót, akkor
a  Safe By Swann alkalmazást ki kell
kapcsolnia (vagy kizárnia) az
"akkumulátor optimalizálását". További
információt az okostelefon
kézikönyvében talál.

Hibaelhárítás
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Gyakran Ismételt Kérdések 

Akkumulátor töltés GYIK

Honnan tudhatom, mikor kell tölteni 
a kamerámat?

Segítség a kamera töltéséről:
• A kamera akkumulátorának szintje

bármikor megtekinthető az alkalmazáson 
belül.

• A kamera LED-je lassan villogni kezd lila színnel, 
amikor az akkumulátor lemerül.

• Ha a kamera akkumulátora 20% -os, akkor
az "Low in battery" push értesítést kap.

• Ha a fényképezőgép akkumulátora 10% -
os, akkor "Very low in battery"  értesítést
kap.

• Amikor a kamera majdnem lemerült
(Maradék 5%), akkor egy "Critically low in
battery" push értesítést kap. Töltse fel a
kamerát minél előbb, mielőtt lemerülne az
akkumulátor, és kikapcsol.

Tipp: A kamerát  bármikor feltöltheti, amikor 
kényelmes - nem kell megvárni, amíg az 
akkumulátor töltöttségi szintje nagyon 
alacsony . 

Mennyi időbe telik a kamera 
feltöltése?

A kamera újratöltése nagyban függ az Ön által 
használt USB hálózati adapter minősítésétől. 
Például a DC5V 2.1A USB töltővel történő 
teljes töltés általában 6 órát igényel, attól 
függően, hogy az akkumulátor lemerült a 
töltés előtt. Az alkalmazás elküldi a push-
értesítést is, hogy tudassa velünk, hogy a 
kamera teljesen fel van töltve.
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Fiók-FAQ

Hozzáférhetek a Safe By Swann-
hoz egy másik okostelefonon 
keresztül?

Igen, bármely  okostelefonról bejelentkezhet a 
Safe By Swann alkalmazásba. 
Megjegyzés: Jelentkezzen ki az alkalmazásból, 
mielőtt átkapcsolna az elsődleges okostelefon 
eszközére.

Lehet-e a kamerám egy másik 
Safe By Swann fiókra 
regisztrálva?

A kamerát csak egyetlen fiókra-ra lehet 
regisztrálni Ha a kamerát másik fiókra kívánja
regisztrálni (például egy ismerősének adta), 
először törölnie kell a  a jelenleg regisztrált 
fiókról.

Megjegyzés: A kamra eltávolítása a fiókból 
törli az előfizetést, és véglegesen törli a 
kamera összes mozgó videoklipjét. Ügyeljen 
arra, hogy töltse le azokat a fontos 
videoklipeket, amelyeket meg szeretne 
tartani, mielőtt a kamerát párosítaná.
A kamera leválasztása:
1. A vezérlőpulton érintse meg a fiók ikont a

menü megnyitásához.

2. Válassza a  Camera Settings.
3. Vélassza ki az eltávolítani kívánt kamera

nevét a fiókjából.

4. A Beállítások lapon görgessen lefelé, és
válassza  a Unpair Camera gombját.

5. Válassza a Yes majd a , a Delete gombot a
megerősítéshez.

Gyakran Ismételt Kérdések 
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Fiók-FAQ

Hogyan fizethetek elő a 
felhőszolgáltatásra?

Az appon keresztül könnyedén 
megvásárolhatja  felhőalapú előfizetését:

1. A vezérlőpulton érintse meg a fiók ikont a
menü megnyitásához.

2. Válassza  a Camera Settings.
3. Válassza ki  a kamera nevét, amelyhez

cloud előfizetést szeretne vásárolni.

4. Válassza a  Subscriptions gombot.

5. Tap the Update Plan button.

6. Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat a kamera felhő előfizetési
tervének kiválasztásához, és adja meg
fizetési adatait.
Ha más kamerákat regisztráltak a fiókjába,
egyszerre megveheti  a felhőalapú
előfizetéseket.

Gyakran Ismételt Kérdések 
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Élőkép, Visszajátszás  GYIK

Hogyan nézhetem meg a videókat 
teljes képernyőn?

Fordítsa okostelefonját oldalra. Győződjön 
meg arról, hogy az okostelefon kijelző tájolása 
automatikus forgatásra vagy zárolásra van 
beállítva.

Miért  fekete-fehér a videóm? Ha nincs elegendő környezeti fény,
a kamera éjszakai érzékelője automatikusan 
bekapcsolja a beépített infravörös LED-eket 
(látható a LED-ekből származó,  halvány piros 
fény), megvilágítva az előtte lévő területet, így 
világos és megfelelő kilátás nyílik a területre . 
Éjjellátó üzemmódban a videók fekete-fehér 
színben jelennek meg.

Miért néz ki homályosan a kültéri 
kamerán készített videó reggel?

A kamera objektívje valószínűleg megfagyott 
a hideg hőmérséklet miatt az éjszaka. 
Egyszerűen törölje le a lencsét egy 
mikroszálas ruhával. A jövőbeli problémák 
elkerülése érdekében vigye a kamerát egy 
fedett területre, például alsó eresz alá vagy 
ha azt szeretné, hogy a kamera ott maradjon, 
ahol jelenleg tartózkodik, szereljen fel 
harmatvédő sapkát.

Miért telik néha hosszabb időbe a 
szokásosnál betölteni a kamera élő 
videófolyamát vagy mozgóképes 
videoklipjét?

Közvetlenül az alkalmazás elindításával és az 
élő videók elindításával a kameráról késedelem 
lehet, mivel az alkalmazás megpróbálja 
felébreszteni a kamerát és létrehozni egy 
kapcsolatot. Olyan tényezők, mint például az 
internetkapcsolat sebessége és a 
fényképezőgép Wi-Fi kapcsolata 
befolyásolhatja a betöltési időt. Akár Wi-Fi-
kapcsolatot vagy mobilkapcsolatot használ,  a 
streaming is hatással lehet. Általános 
szabályként a streamelés  gyorsabban 
csatlakozik okostelefonon
ugyanarra a Wi-Fi hálózatra, mint a kamera. Az 
okostelefon hálózati kapcsolatának 
használatakor a betöltési idők gyakran 
függenek a mobil lefedettségtől, amely - ha 
nem elég jó ahhoz, hogy elkezdje a 
streaminget, akkor a videó hosszabb időt vehet 
igénybe, mint általában.

Amikor a kamera élő videójának 
megtekintését megszüntetem, az 
alkalmazás lassan stabilizálja  az 
újboli kapcsolatot. Hogyan 
akadályozhatom meg ezt?

A folyamatos folyamatos élő közvetítés 
biztosítása érdekében kapcsolja ki az 
okostelefon képernyővédő funkcióját, vagy 
állítson be hosszabb üresjárati időt, mielőtt 
az okostelefon képernyője kikapcsol.

Gyakran Ismételt Kérdések 
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Tevékenység idővonal és  események 

Mennyire tudok visszamenni a 
kamerám által rögzített mozgási 
események megtekintéséhez?

Ez attól függ, hogy a kamera  ingyenes vagy 
előfizetéses felhő tárolási terven van-e.

Hogyan lehet törölni a mozgás 
eseményeit a tevékenység 
idővonalából?

Felhő tárolási típustól függően a 
tevékenységek törlődni fognak maguktól
Ha valamilyen oknál fogva manuálisan 
szeretné törölni a mozgás eseményt a 
tevékenység idővonalából, akkor ezt kell 
tennie:

1. A Tevékenység képernyőn érintse meg a
törölni kívánt mozgás eseményt.

2. Érintse meg a "kuka" ikont a lejátszás
képernyő jobb felső sarkában.

3. Győződjön meg róla, hogy törölni szeretné
az esemény videót. Az eseményfájlok törlése
teljesen eltávolítja a mozgás eseményt az
aktivitási idővonalról.

Megjegyzés: Ha törli egyszer, az esemény 
videója már nem tölthető le, így ha valamit 
meg szeretne tartani, győződjön meg róla, 
hogy először lementett a videót  
okostelefonjára.

Gyakran Ismételt Kérdések 
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Tevékenység idővonal és  események 

Milyen hosszú egy  esemény 
videoklip?

A videoklipek lehetnek 10 másodperctől egy 
perc (10 másodperces lépésekben) hosszúak.
Az egyes események videójának időtartama 
változik attól függően, hogy mennyi ideig 
folytatta a kamera felvételét. A kezdeti felvétel 
indítása után a kamera minden 10 
másodperces intervallum végén újra 
ellenőrizni fogja a mozgást, és további 
mozgás észlelése esetén a felvétel 10 
másodperccel meghosszabbodik. Ha 
folyamatos mozgás nem észlelhető (pl. A 
személy elmozdul a mozgásérzékelő 
lefedettségéből, vagy csak álló helyzetben 
van), akkor a felvétel az intervallum végén 
megáll. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a 
mozgás eseményének ma imális rögzítési 
ideje 60 másodperc.

Lehetséges, hogy a kamerám 
mozgó eseményeket rögzítsen, 
ha az internetkapcsolatom 
lecsökken?

A kamera továbbra is érzékeli és rögzíti a 
mozgás eseményeit a belső memóriájába, még 
akkor is, ha az internetkapcsolat nem 
elérhetőMiután az internetkapcsolat visszatért, 
a kamera megpróbál feltölteni bármilyen 
mozgásesemény-videót a felhőfiókjába.

Hogyan férhetek hozzá a kamera 
belső memóriájába tárolt 
videókhoz?

A kamerán helyileg tárolt  videoklippek 
legutóbbi 7 napját könnyedén elérheti és 
letöltheti. 
1. A főképernyőn érintse meg a fiók ikont a 

menü megnyitásához.

2. Válassza a  Camera Settings.
3. Érintse meg a használni kívánt kamera 

nevét.

4.
A Beállítások lapon görgessük le az SD kártyára, 
és koppintson a "View Camera Backup" 
lehetőségre.

Gyakran Ismételt Kérdések 
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Kapcsolatok GYIK

Használhatom a kamerámat 
internetkapcsolat nélkül?

Nem, a kamerához Wi-Fi hálózati kapcsolattal 
kell létrehozni internetelérést, hogy élő 
videóképet lásson okostelefonjával  és mozgó 
eseményeket ,videókat tölthessen fel a 
felhőbe.

A kamera működik az 5 GHz-es Wi-
Fi hálózati sávon?

A kamera csatlakozhat a 2.4 GHz vagy 5 GHz-
es Wi-Fi hálózati sávhoz. Állítsa be a kamerát 
az erősebb jelre a végső telepítési helyén. 
Általános szabályként a 2,4 GHz-es sáv 
nagyobb tartományban van, jobb a fizikai 
akadályok behatásainál, mint pl. a falak, de 
lassabb, ha sok eszköz egyszerre használja.
Az 5 GHz-es sáv nagyobb sebességet kínál 
rövidebb tartományban, kevesebb 
interferenciát okoz más vezeték nélküli 
eszközöknél, de nem olyan ellenálló a fizikai 
akadályokkal mint a 2,4 GHz-es sáv.

Hogyan módosíthatom a kamera 
Wi-Fi hálózati kapcsolatát?

Ha egy másik Wi-Fi hálózatra kell állítania  a 
kamerát, vagy módosítania kell a Wi-Fi hálózat 
nevét vagy jelszavát, egyszerűen párosítsa újra 
az eszközt. Lásd: "Wifi hálózat módosítása", 29. 
oldal.

Mit jelent a kamera 
kezdőképernyőjén megjelenő 
állapotinformáció?

A megjelenített állapotinformáció a 
következők egyikét jelzi:
STANDING BY - A kamera energiatakarékos 
állapotban van.
AKTIVÁLÁS - Ébresztés a  kamera készenlétéből.
OFFLINE - A kamera nem elérhető. Lehet, hogy  
internetkapcsolati  problémái vannak, vagy 
teljesen le van merülve az akkumulator

Gyakran Ismételt Kérdések 
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Firmware frissítés GYIK

Hogyan tudhatom meg, hogy a 
kamerám a legújabb firmware-t 
használja?

Annak megállapításához, hogy a kamera 
rendelkezik-e a legfrissebb firmware-rel, indítsa 
el az élő videót a készülékről, érintse meg a 
fogaskerék ikonját a jobb felső sarokban, majd 
lépjen a kamera About Tab lapjára, és tekintse 
meg a bemutatott firmware-információkat.

•

Ha a "DEVICE UP-TO-DATE" felirat látható, 
ez azt jelenti, hogy a kamera jelenleg a 
legfrissebb firmware-t használja.

•

Ha a "PLUG IN PLOWER TO UPDATE 
SOFTWARE" felirat megjelenik, ez azt 
jelenti, hogy a firmware új verziója elérhető 
a kamerához. "Firmware frissítés", 32. oldal.

A "Failed to communicate with 
camera. Please try again felirat 
jelenik meg a kamera firmware 
frissítési folyamata közben. Mit 
kellene tennem?

Ne aggódjon, ha látja ezt a felbukkanó 
üzenetet az alkalmazásban. Ez akkor fordulhat 
elő, ha megpróbálja használni a kamerát 
frissítés közben  vagy ha a   beállítási 
képernyőn marad. Egyszerűen zárja be a 
felugró ablakot, és várja meg, hogy az 
alkalmazás értesítse Önt, amikor a kamera 
firmware frissítése befejeződött. A készülék 
infravörös LED-jeinek megfigyelésével is 
ellenőrizheti - az új firmware telepítése után 
azonnal villogni fog.

Mindig le kell frissítenem a 
kamerámat hogy hasznáni 
tudjam?

Nem, az alkalmazása kamerát a megszokott 
módon fogja használni, azonban nagyon 
ajánlott frissíteni a legújabb firmware-t a 
készülék fejlesztéseihez, valamint a 
funkcionalitáshoz és a funkció javításához.

Frissíthetem az összes kamerámat 
egyszerre?

A kamerákat csak egyenként frissítheti. 
Egyszerűen térjen vissza az irányítópultba, 
miután elkezdte a firmware frissítési eljárását az 
első kameráján, majd kövesse ugyanazokat az 
utasításokat a következő kamera frissítéséhez, a 
"Firmware frissítés" című részben, 32. oldal.

Gyakran Ismételt Kérdések 
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