Ασύρματη κάμερα DFE-300W
Γρήγορος οδηγός ρύθμισης
1. Συνδέστε το κινητό σας στο δίκτυο Wifi.
2. Τοποθετείστε την κάμερα κοντά στο router σας και τροφοδοτήστε την με το
τροφοδοτικό που παρέχεται στη συσκευασία.
3. Μεταφορτώστε την εφαρμογή YOOSEE από to Google Play ή το App store και
εγκαταστήστε την στο κινητό σας
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yoosee&amp;hl=en_US

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε το προϊόν.
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4. Εκτελέστε την εφαρμογή Yoosee και επιλέξτε το + για να εμφανιστεί το
παρακάτω 		
μενού

5. Επιλέξτε Fast Networking.

2

6. Θα εμφανισθεί το επόμενο μενού

Επιλέξτε Heard the sound of Du Du όταν ακουστούν 2 σύντομοι ήχοι
7. Θα εμφανισθεί το παρακάτω μενού. Εισάγετε τον κωδικό του WIFI και επιλέξτε Νext
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Συνδεθείτε στην συσκευή που θα εμφανισθεί με κωδικό GW_AP_ xxxxx

8. Η κάμερα θα συνδεθεί και θα εμφανίσει την ένδειξη Online
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9. Μόλις ακουστεί Device is Online already επιλέξτε την αντίστοιχη επιλογή όπως
φαίνεται στην παραπάνω εικόνα
10.Επιλέξτε τοποθεσία και ονομασία για την κάμερα

11. Όταν ολοκληρωθεί ο οδηγός και μόλις εμφανισθεί η κάμερα επιλέξτε την.
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12. Παρακάτω απεικονίζονται τα μενού ρυθμίσεων της κάμερας DFW-300W

Μπορείτε να μεταβάλλετε ώρα και ημερομηνία, να κάνετε ρυθμίσεις στην εικόνα
της κάμερας και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους εγγραφής σε κάρτα SD και τις
ρυθμίσεις συναγερμού. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την ενεργοποίηση αποστολής
ειδοποιήσεων ή αποστολής email.
Προσοχή! Για να κάνετε Reset την κάμερα DFE-300W θα να πρέπει εισάγετε
ειδικό λεπτό εργαλείο στην υποδοχή που είναι δίπλα στην υποδοχή κάρτας SD
για 10-20 τουλάχιστον δευτερόλεπτα.
Εγγύηση
Η συσκευή καλύπτεται με εγγύηση 2 ετών.
Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που:
• δεν έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες χρήσης
• έχουν κτυπηθεί ή καταστραφεί μηχανικά μέρη
• υπάρχουν ξένα αντικείμενα ή υγρά εντός της συσκευής
• η συσκευή έχει δεχθεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο άτομο
• έχει χρησιμοποιηθεί άλλο τροφοδοτικό ή καλώδιο τροφοδοσίας από το παρεχόμενο
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!
Για να αποφύγετε βλάβη στη συσκευή, χρησιμοποιείστε το τροφοδοτικό που
συνοδεύει τη συσκευή και μην κόψετε το καλώδιο τροφοδοσίας
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