
W8 Mini WiFi 1080P kamera 

Haszﾐálati útﾏutató 

A kaﾏera feltöltése 

A kamera akkuﾏulátoráﾐak feltöltéséhez Isatlakoztassa a 
IsoﾏagHaﾐ található MiIro USB káHelt a kaﾏerához és egy USB 
hálózati adapterhez. Töltés közHeﾐ a kaﾏera LED-je sárgáﾐ világít. 
Feltöltődés utáﾐ a LED kialszik. A kaﾏera töltés közHeﾐ is 
haszﾐálható. 

A kaﾏera akkuﾏulátora alapvetőeﾐ tartalék áraﾏforráskéﾐt 
haszﾐálható, a folyaﾏatos üzeﾏeltetéshez USB adapter 
Isatlakoztatása szükséges. 

A kaﾏera Isatlakoztatása 

A kaﾏerát HekapIsolﾐi a Hal oldali Oﾐ/Off goﾏHHal tudja. 
BekapIsoláshoz egyszer ﾐyoﾏja ﾏeg a goﾏHot. KikapIsoláshoz 
tartsa lenyomva a goﾏHot, aﾏíg az állapotjelző LED ki ﾐeﾏ alszik. 
 

A kaﾏera töHHféleképpeﾐ is Isatlakoztatható: 
 

• Ha HekapIsoláskor az állapotjelző LED pirosaﾐ villog, ﾏajd 
folyaﾏatos piros világításra vált, azt jeleﾐti, hogy WiFi/AP 
ﾏódHaﾐ vaﾐ 

• Ha HekapIsoláskor kékeﾐ villog azt jeleﾐti, hogy PヲP ﾏódHaﾐ 
van. 

Ha HekapIsoláskor a kaﾏera WiFi/AP ﾏódHaﾐ vaﾐ, de szeretﾐé 

PヲP ﾏódHaﾐ haszﾐálﾐi, tartsa ﾐyoﾏva a joHH oldali Reset goﾏHot 
ヵ ﾏásodperIig és várja ﾏeg, hogy az állapotjelző LED lassú kék 
villogásra váltsoﾐ. 

A kaﾏera haszﾐálatához szüksége lesz a LookCaﾏ Pro App-ra, 

aﾏely letölthető Aﾐdroid vagy iOS reﾐdszerhez. 

Wifi/AP ﾏód 

EHHeﾐ a ﾏódHaﾐ a kaﾏera ﾏeglévő Wifi hálózathoz 
Isatlakoztatható és ezeﾐ keresztül tudja elérﾐi telefoﾐjával. 

1. Kapcsolja be a kaﾏerát, ﾏajd iﾐdítsa el az alkalﾏazást 

2. A főképerﾐyőﾐ ふalul a Caﾏera ﾏeﾐü vaﾐ kiválasztvaぶ válassza 
az Add new Camera gombot 

3. Itt kell kiválasztaﾐia ﾏilyeﾐ kapIsolatot akar létrehozﾐi a 
kaﾏerával 

a. Mode ヱ: A kaﾏera Isatlakoztatása egy ﾏár 
ﾏeglévő Wifi hálózathoz 

b. Mode 2: Egy már Wifi-hez csatlakoztatott kamera 

hozzáadása az App-hoz 

c. Mode ン: Direkt Wifi kapIsolat a kaﾏerával ふilyeﾐkor 
a telefon Wifi hálózatra ﾐeﾏ tud csatlakozni csak a 

kaﾏeráhozぶ 
d. Mode 4: Ha isﾏeri a kaﾏera Wifi ﾐevét itt tudja 

hozzáadﾐi az App-hoz 

4. Válassza a Mode ヱ ﾏódot 

5. KapIsolja He telefoﾐjáﾐ a Wifi hálózatot, ﾏajd válassza a Go 
to Wifi configuration-t 

6. A Wifi hálózatok között keresse ﾏeg a kaﾏerát 
ふalapértelﾏezettkéﾐt TUT-xxxxx-yyyyy ﾐéve fogja ﾏegtalálﾐiぶ 

7. Csatlakozzoﾐ hozzá. A telefoﾐja jelezﾐi fogja, hogy nincs 

iﾐterﾐetelérés, de ezt egyeﾐlőre hagyja figyelﾏeﾐ kívüli. 
8. Térjeﾐ vissza az App-ba. Az App jelezni fogja, hogy hozzáadott 

egy kaﾏerát és Heállíthatja a Wifi kapcsolatot (AP added 

device…ぶ. Válassza a Sure gombot. 

9. A ﾏegjeleﾐő hálózatokHól válassza a Saját Wifi hálózatát és 
adja ﾏeg a jelszavát. 

10. Ha ﾏiﾐdeﾐt ﾏegfelelőeﾐ Isiﾐált a kaﾏera újraiﾐdul, telefonja 

visszaIsatlakozik a saját Wifi hálózatára és a kaﾏera Oﾐliﾐe 
elérhető lesz. 

11. Ha a 8-as poﾐtHaﾐ leírt Heállításokat ﾐeﾏ végzi el, akkor a 
kaﾏera ugyaﾐúgy ﾏűködni fog un. P2P kapcsolattal. Ilyenkor 

viszoﾐt telefoﾐjával ﾐeﾏ tud internetre csatlakozni, vagy ha 

Isatlakozik saját Wifi hálózatához a kaﾏerával ﾏegszakad a 
kapcsolat. 

LookCam Pro 

Az alsó ﾏeﾐüsorHaﾐ az aláHHi fuﾐkIiókat éri el: 

1. Camera: Az App-hoz adott kaﾏerák listája vagy új kaﾏera 
hozzáadása 

2. Photo: a telefoﾐra ﾏeﾐtett képek ﾏegtekiﾐtése 

3. Video: a telefonra mentett videók ﾏegtekintése 

4. A ﾏeﾏóriakártyára ﾏeﾐtett videók ﾏegtekiﾐtése 

Az egyes kaﾏerák ﾏelletti „anyacsavar” ikoﾐra kattiﾐtva érheti el 
a kaﾏera Heállításait. 

1. Wifi: Wifi Heállítások ﾏegváltoztatása, Isatlakozás ﾏásik Wifi 
hálózathoz 

2. User: Beállíthat egy jelszót, hogy Isak Öﾐ férjeﾐ hozzá a 
kaﾏerához 

3. Tiﾏe: Idő és dátuﾏ Heállítása ふidőzóﾐa, idő szerver, ヱヲ/ヲヴ 
órás forﾏátuﾏぶ 

4. Alarm: Mozgásérzékelés Heállításai ふki- HekapIsolás, 
figyelﾏeztető üzeﾐet, videó rögzítés vagy Isak jelzés, a 
felvétel hossza, figyelﾏeztetés késleltetése, érzékelés 
érzékeﾐysége, autoﾏatikus éjszakai ﾏódぶ 

5. Record: Felvételi Heállítások ふHehelyezett ﾏeﾏóriakártya 

adatai, felvétel hossza, felvétel felHoﾐtása, videó 
rögzítéséﾐek ﾏódja ふfolyaﾏatos, Isak riasztásra, időzített 
felvételぶ, felvétel haﾐg ki- HekapIsolás, videó közvetítés ki- 
HekapIsolás, SD kártya forﾏázása) 

6. Restart: Kaﾏera újraiﾐdítása 

7. Reset the deviIe: Kaﾏera visszaállítása gyári Heállításokra 

8. Delete: Kaﾏera törlése 

 

 

 

 

 

 

 



Kérdések/válaszok 

1. Távoli ﾏegtekiﾐtés esetéﾐ akadozik a videó: válasszoﾐ az 
aktuális hálózati seHességﾐek ﾏegfelelő felHoﾐtást 

2. Az SD kártya hiHát jelez: Mielőtt haszﾐálatHa veﾐﾐé a 
Hehelyezett SD kártyát az App-Haﾐ található Forﾏat 
fuﾐkIióval forﾏázza azt 

3. Nem ﾏűködik a hálózat: Első lépéskéﾐt mindig a kaﾏerát 
Isatlakoztassa össze telefonjával és utáﾐa állítsa He a Wifi 
kapcsolatot. A kamera csak a 2.4GHz-es Wifi hálózatot 
táﾏogatja 

4. SD kártyára rögzített videó távoli visszaﾐézése közHen a 

lejátszás akadozik: Az egyes telefonok videó dekódolási 
kapaIitása eltérő. Kérjük válasszoﾐ a telefoﾐjáﾐak ﾏegfelelő 
videó felHoﾐtást. 

5. Elfelejtette a jelszavát: ヵ ﾏásodperIig tartsa ﾐyoﾏja a 
kaﾏera Reset goﾏHját a gyári Heállítások visszaállításához. 

SpeIifikáIió 

• FelHoﾐtás: 4K/2K/1080P/720P 

• Videó forﾏátuﾏ: MPヴ 

• Töﾏörítési forﾏátum: H.264 

• Látószög: 90/150 fok 

• Mozgásérzékelési távolság ヶ-ヱヰ ﾏéter egyeﾐes voﾐalHaﾐ 

• Miﾐiﾏálisaﾐ szükséges ﾏegvilágítás: 1 LUX 

• Videó rögzítés: kH. ヱ óra 

• Akkuﾏulátor: 380mA 

• Táﾏogatott reﾐdszerek: Aﾐdroid / iOS 

• Ajáﾐlott videólejátszó: VLC Player, SM Player 

Ez a haszﾐálati útﾏutató a WPOWER®Huﾐgary Kft. tulajdoﾐát 
képezﾐi és szerzői jog védi. 

A WPOWER® Huﾐgary Kft. előzetes írásHeli eﾐgedélye ﾐélkül 
ﾐeﾏ ﾏásolható, sokszorosítható seﾏ elektroﾐikusaﾐ, seﾏ papír 
alapon, sem részHeﾐ, seﾏ egészHeﾐ. 

A haszﾐálati útﾏutatóHaﾐ található adatok, leírások a terﾏék 
gyártójától szárﾏazﾐak, azok poﾐtosságáért és 
valóságtartalﾏáért a forgalﾏazó WPOWER® Huﾐgary Kft. 
seﾏﾏilyeﾐ felelősséget ﾐeﾏ vállal. 

 


