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WIFI térfigyelő kamera 
Használati utasítás 

 A kamera üzembehelyezése 
 

A kamerát fel tudja tölteni bármilyen USB-s hálózati töltővel A kamera alján talál egy gumi fedő részt ami 
alatt található a töltésre szolgáló mikro USB csatlakozó valamint a Micro SD kártya helye és a reset gomb. 
A micro USB csatlakozó segítségével fel tudja tölteni a kamera akkumulátorát. Ha feltöltötte, húzza le az 
USB csatlakozót. 

 
WIFI-n keresztül tud csatlakozni az internetre vagy közvetlenül a telefonjára. Olyan helyen tudja csak 
használni ahol van WIFI, és tudja a belépési adatait. 

 

 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 32 Gb-os kártyát helyezzen a készülékbe. 
 

 

Tosee Plus alkalmazás használata 

 Regisztráció 
 

1. Az alkalmazás használatához regisztrálnia kell. Ehhez kattintson a kezdőképernyőn a SIGN UP 

feliratra. 

2. A következő képernyőn adja meg az email címét és klikkeljen a NEXT gombra. 
 

3. A következő képernyőn adjon meg egy jelszót ami legalább 6 és legfeljebb 26 karakter lehet. 
 

FIGYELEM a jelszónak tartalmaznia kell legalább 1 nagybetűt, 1 kisbetűt és számot. A jelszót kétszer 

kell beírnia egymás alá. Ha megvan kattintson a NEXT gombra. 

4  Nézze meg az email fiókját, ha nem kapja meg 1-2 percen belül az emailt akkor nézze meg a SPAM 

mappában is. ha ott sincs akkor kattintson a RESEND gombra. 
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 Kamera hozzáadása 

 

 Fontos hogy kamerát csak úgy tud hozzáadni ha WIFI hálózat közelében van és a telefon fel van rá jelentkezve.  
 

1. A kamerát kapcsolja be a bekapcsoló gombbal (lásd 1.ábra). A bekapcsolás után egy rövid 
hangot fog hallani és a kamera elején egy piros fény fog villogni. 

2. Az Tosee Plus applikációban kattintson a jobb felső + ikonra. 
3. A következő képernyőn válassza az AP feliratot 
4. H a piros fény villog akkor kattintson alul a Red light is flashing gombra. A kamera ekkor saját WIFI 

jelet kezd sugározni amire a telefont fel kell csatlakoztatni. 
5. Ehhez kattintson alul a Go for setting gombra. Ott válassza ki Tosee_Plus kezdetű WIFI-t és 

csatlakozzon. Ha a telefonja megkérdezi, hogy biztosan megtartja-e a Wifi kapcsolatot 
akkor 

 
 
 
 
 
 
 
 

HASONLÓ TERMÉKEK

 KATTINTSON IDE A TERMÉKÉRT! 
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válassza az igent. 

6. Lépjen vissza és válassza a NEXT gombot alul. A következő képernyőn válassza ki a WIFI-t és írja be a 

jelszót ( Password) ha a Wifi-t nem találja a listában, akkor alul kézzel is beírhatja a nevét és a jalszavát. 

 
 

7. A következő képernyőn válassza ki a WIFI-t és irja be a jelszót ( Password) ha a Wifi-t nem találja a 
listában, akkor alul kézzel is beírhatja a nevét és a jalszavát. Majd kattintson a NEXT gombra. A 
kamera ekkor megkezdi a konfigurálást. Ami eltarthat akár 1 percig is. Ekkor fontos hogy a WIFI 
router közelében legyen. Ha sikerült akkor felül az Addition success feliratot látja. A felugró ablaknál 
válassza alul az X jelet. Ezután adhat egy nevet a kamerának pl. Otthon, majd kattintson a Confirm 
gombra alul. 

 

 
 A kamera beállításai 

 

Nyomja meg a Beállítások ikonját a kamera menüben (15-ös). Bizonyos szoftver verzióknál előfordul, hogy nem mindig 

jön be a beállítások menü. Ha ilyet tapasztal lépjen a fő oldalra és a Mine menüben a Clear cash-t válassza ki majd a 
felugró ablakban nyomjon OK-t. Ez megoldja a problémát. 

 
A beállítások menüpontok a következők. 

 
1. Device Storage- Tárhely beállítások. 

My cloud Packages: A felhő alapú tárolás előfizetését nézheti meg.  
Delete the cloud storage video: A felhőben tárolt videók törlése (később nem állítható vissza) 
SD card status: A memóriakártya stástusza. Available= elérhető  

Memory card capacity- A maóriakártya kapacitását és szabad helyét mutatja.  
Time lenght of automatic recording- Az autómatikus felvétel hosszát állíthatja be. Az értékek másodpercben vannak 
megadva. Permanent= Folyamatos, azaz nem áll le amíg mozgást észlel  

Format the SD card: Az sd kártya formatálása (mindent töröl róla)  
2. Beállíthatja hogy hova rögzítsen a kamera, az SD kártyára (memory Card vagy a felhő alapú tárhelyre (Cloud 

storage) 
3. Indicator Lamp: Bekapcsolhatja hogy a kamera elején levő LED villogjon-e felvételidején 
4. Night Vision Infrared- Az infra módot bekapcsolhatja Turn On, Kikapcsolhatja-Turn Off, Vagy automatikusra 

állíthatja, ekkor a kamera fényviszonyok függvényében kapcsolja ki vagy  be. 

5. Message sending- Az email értesítéseket kapcsolhatja ki/be 

6. Mobile detection sensitivity- 
Start- bekapcsolhatja a mozgás érzékelést 
Low- 10 másodpercnyi mozgás esetén fog beindulni a kamera 
Medium- 5 másodpercnyi mozgás esetén fog beindulni a kamera 

High- Azzonnal beindul ha mozgást érzékel 
7. Intercom volume- A hangátvitel hangerejét állíthatja 
8. Use Scenario- 

Start-bekapcsolás 
Backlight compensation: Szemből jövő fényt kompenzál 

Movement: Mozgásra optimalizált felvétel 

9. Screen Inversion: 180 fokkal megfordítja a képet 
10. Anti flicker- Villódzás kompenzálás. Ha az esti felvételen villódzást tapasztal akkor állítsa  át 
11. Device information- Eszköz információk 
12. Delete the device- A kamera eltávolítása az applikációból 
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