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A KAMERA ÜZEMBEHELYEZÉSE
- A kamerához mellékelt USB töltőhöz csatlakoztassa a mellékelt usb kábelt. A csatlakozás után a 
dugja be a konnektorba, a másik végét pedig a kamera hátulján található csatlakozóba. A kamera 
nem rendelkezik saját akkumulátorral ezért folyamatos tápellátás szükséges az üzemeltetéséhez!
A kamera hátulján található a Micro SD kártya helye.

- Micro sd kártya behelyezése : A készülék micro sd kártyára rögzíti a felvett video anyagot. 
Használjon minimum class 6-os sebességű kártyát. Helyezze a kártyát a foglalatba. Gyengéden 
nyomja meg a kártyát, míg nem fixálódik a foglalatban. Ha ki akarja venni megint nyomja be majd 
engedje el és egy rugó kinyomja a kártyát, így az kivehető. Figyeljen arra, hogy megfelelő irányba 
álljon a kártya behelyezéskor. Ha gyenge nyomásra nem megy be a foglalatba akkor ne erőltesse 
fordítsa meg a kártyát és próbálja meg úgy. Maximum 64 Gb-os kártyát helyezzen a készülékbe.

- A készülék Micro SD kárta nélkül is üzemképes de ebben az esetben nem menti el a felvételeket, 
csak élő képet tud adni a telefonjára, illetve riasztásokat küldeni.

- A kamera hátulján található a RESET gomb. A reset gomb hosszú megnyomásával visszaállíthat-
ja a gyári beállításokat. FIGYELEM a kamera resetelése után újra kell konfigurálni mintha egy új 
kamera lenne!

A kamera konfigurálása:

1. Töltse le a YOOSEE Applikációt

Ha iOS (Apple) telefonja van akkor az Apple store-ból vagy androidos készülék esetén a Play áru-
házból

2. QR Code a letöltéshez :
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Android: iOS:

2.Regisztráció
1)Indítsa el a ”Yoosee” App-ot és klikkeljen “ Quick Register” gombra
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2) Válassza a “ Please enter email address” mezőt 
és írja be az email címét Kattintson a kék gombra. 
Email-ben fog kapni egy kódot, amit írjon be a legfelső 
mezőbe. (kis és nagybetű számít!) majd az alatta levő 
mezőbe írjon be egy jelszót ami legalább 8 karakter 
legyen és számokat betűket is tartalmazzon. A követ-
kező mezőbe ismételje meg a jelszót. Majd kattintson 
a kék gomb alatt bal oldalon a kis karikára. Megjelenik 
benne egy kis kék pipa, ezzel elfogadja a falhasználási 
feltéteket. Ezután kattintson a kék gombra. 
A regisztráció kész.

3.Visszakerül a bejelentkező oldalra ahol kék „Login” 
gombra kattintva be tud jelentkezni.

1. Kamera hozzáadása: Kattintson a jobb felső sarokban levő + ikonra. A következő képernyőn 
kattintson az ADD new device gombra. Utána a Fast Networking feliratú gombra.
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A kamerát a mellékelt kábellel cs-
atlakoztassa az USB-s töltőhöz. A 
kamera bekapcsol és kis idő múlva 
beszélni kezd angolul. Várjon addig 
amíg egy ismétlődő Beep hangot 
nem hall. Ekkor az applikációban 
kattintson a Kék Hearing the sound 
of Du Du gombra

2. Ha a kamerát kábellel szeretné 
csatlakoztatni akkor az alábbiakat 
csinálja (ha WIFI-vel akkor ezt a 
részt átugorhatja)
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Csatlakozás kábellel:

1.A kamera hátulján levő LAN csatlakozót egy UTP kábellel csatlakoztassa a routerhez.

2.Válassza a “Wired Connection ”-t és klikkeljen a ”NEXT” gombra

3. Automatikusan megkeresi a csatlakoztatott kamerát. Klikkeljen “+” gombra és adja hozzá a 
kamerát.

4. Írjon be egy tetszőleges nevet a kamerának

5. A jelszó: 123, Kattintson a ”Save” gombra

Csatlakozás WIFI hálózathoz:

1. Adja meg a WIFI nevét és az alatta levő mezőben a WIFI jelszavát. kattintson a NEXT gombra. A 
kamerának és a telefonnak is ugyanarra a WIFI-re kell csatlakozva lennie.

2. A következő képernyőn kiírja az applikáció a kamera azonosítóját ami betűkből és számokból 
áll. Kattintson rá és elkezdődik a konfiguráció.
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AZ APPLIKÁCIÓ HASZNÁLATA

Csatlakozás WIFI hálózathoz:

3. Várja meg amíg befejeződik.

4. Végül adjon egy nevet a kamerájának pl. Nappali

5. Kattintson a kék gombra a „Confirmed check my device” feliaratra. 
A középen megjelenő ablakban ismét kattintson a Check my Device 
feliratra. Ezzel kész a konfiguráció.

1.A kezdőképernyőn látja középen a kamera képét. 
A képet jobbra-ballra valamint fel le húzva az ujjával el tudja forgatni a kamerát. 
Két ujjal széthúzva tud nagyítani a képen.
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2.Az alul látható ikonok funkciói: 

- Hangszóró: ki/be kapcsolhatja a hangot.

- Kamera:elindíthat és megállíthat egy felvételt amit elment 
a telefonjára.

- Mikrofon: ameddig rajta tartja az ujját beszélhet amit a 
kamera hangszóróján hallani fognak. 

- Olló: fényképet készít amit elment a telefonra. 

- 4db nyíl: Teljes képernyő.

- A kép bal alsó felén egy HD feliratot talál.Ha ráklikkel 
átállíthatja a kép felbontását.

- HD: 1920x1080 pixel
- SD: 1280x720 pixel
- LD: 720x480 pixel



AZ APPLIKÁCIÓ BEÁLLÍTÁSA 
1. Kattintson a Fogaskerék ikonra a kezdő képernyőn, a beállítások menüpontba jut.

A menüpontok:

Az első menüpont a kamera Ön által beállított neve, itta kamera adatait tekintheti meg, pl. a szoft-
ver verziót, rendszer verziót, MAC és IP címeket.

- Time settings: A dátum és idő beállítása. A kamerának be kell állítani az időzónát, hogy a pon-
tos időt mutassa. Magyarország esetén állítsa -2-re.

- Picture and sound: Kép és hang beállítások. Kiválaszthatja hogy PAL vagy NTSC rendszer-
ben rögzítsen a kamera (Európában mindkét beállítás jó). Volume-Hangerő, a kamera hang erejét 
állíthatja

- Video quality: A képminőséget állíthatja be. A Super clear a legjobb a Speed a leggyengébb. Ez 
a beállítás nem azonos a kezdőképernyőn állítható felbontással. Nem is gyakorol akkor hatást a 
képminőségre.

- Record settings: A felvétellel kapcsolatos beállítások.
Record mode: Felvételi mód. 3 féle lehet: Record manually- kézzel indítja és állítja le a felvételt 
a telefonról. Record alarm- Mozgásra elkezdi a felvételt ha nincs mozgás leáll. Record Timer: 
időzített felvétel, be tudja állítani hogy hánytól hány óráig vegyen.

- Alarm settings: Receive alarm prompt- ha bekapcsolja akkor fog kapni értesítéseket mozgás 
esetén. (FIGYELEM a kezdőképernyőn is be kell kapcsolni a funkciót lásd. lejjebb)
-  Alarm push account-itt beállíthatja, hogy pl. több kamera esetén melyikről fogad riasztásokat.
- Alarm email- Figyelmeztető email
- -Buzzer-Figyelmeztető szirénázás mozgás esetén. A beállított ideig (1-2-3 percig) szirénázó 
hangot ad a kamera. Off-kikapcsolva
- -Motion detection- Mozgás érzékelés bekapcsolása
- Set the sensitvity of motion detection- A csúszkán beállíthatja a mozgásérzékelő érzékenységét. 
Low-érzéketlen, High- érzékeny

- RTSP settings: Ha bekapcsolja akkor a számítógépes szoftver segítségével is tudja használni 
a kamerát. A funkció bekapcsolása után megjelenik egy menü alatta ahol beállíthat egy jelszót a 
számítógépen való használathoz.

- Network Settings: Beállíthatja hogy kábeles internettel, vagy WIFI-vel szeretné használni a 
kamerát. Ha WIFI-t választ akkor megjelenik a közeli WIFI hálózatok listája, pipa jelzi, hogy mely-
ikre van felcsatlakozva

- Firmware Update: Itt ellenőrizheti, hogy van –e szoftver frissítés a kamerához. Ha van ak-
kor egy felugró ablak jelenik meg amiben egy kék gon van „Update now” felirattal. Kattintson rá a 
frissítéshez.

A beállítások menü legalján egy kék gomb van „Unbind devices” felirattal. Ha erre klikkel, akkor 
a kamerát leválasztja az applikációról. Ha ez után újra csatlakoztatni szeretné akkor elölről kell 
kezdenie a csatlakozási folyamatot.
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A FŐKÉPERNYŐ FUNKCIÓI
A fő képernyőn a következő funkciók találhatóak:

A kamera képe felett bal oldalon a kamera neve, jobb oldalon a státusza, azaz hogy Online 
(elérhető) vagy Offline ( nem elérhető, lecsatlakozott a hálózatról).

A kép alatt bal oldalon a „Disable alerts” felirat található, ha szeretne értesítéseket kapni mozgás 
esetén akkor ezt be kell kapcsolnia valamint a beállítások menüben is be kell kapcsolnia a mozgás 
érzékelést.

Jobb oldalon 3 ikon van:

- Share: A kamera képét és menedzselését megoszthatja másokkal is, ha ide kattint meg tud-
ja adni azoknak az email címét akikkel szeretné megosztani. Ezután ha az illető is letölti az ap-
plikációt a telefonjára akkor hozzáférhet a kamera élő képéhez, beállításaihoz és a már felvet 
videókhoz.

- Playback: Visszajátszás, itt tudja visszanézni a kamera micro SD kártyáján tárolt videókat. A 
videóknál láthatja hogy miért történt a felvétel. Pl. Manual record- kézzel elindított felvétel, Motion 
detection- mozgásra készült felvétel, vagy Sheduled record- Időzített felvétel. 
A feliratok alatt a felvétel készítésének az ideje látszik. Rákattintva le tudja játszani.

- Settings: Beállítások menü (lásd. korábban)

Figyelem. A kamera szoftvere valamint a telefonos applikáció is folyamatosan frissítésre kerül. Ezért a 
fenti leíráshoz képest előfordulhatnak funkcióbeli eltérések.
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