
Aplikacija TinyCam

Navodila za uporabo
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1. Povežite se z aplikacijo

a) Prenesite in namestite aplikacijo "TinyCam“. Aplikacijo lahko prenesete s 

priloženo kodo QR ali pa poiščete in namestite aplikacijo "TinyCam»V 

trgovini Apple APP Store ali Google play

Google Play Apple App Store

b) Napravo priključite na napravo s kablom USB, nato pa napravo vklopite s 

tipko za vklop / izklop.

c) V telefonu odprite omrežne nastavitve WI-FI in poiščite omrežje WI-FI z imenom 

" HCAM ................ “. Napravo povežite s tem omrežjem Wi-Fi in počakajte, da 

se simbol za povezavo prikaže na zaslonu telefona

d) V telefonu odprite preneseno aplikacijo "TinyCam"In izberite"⊕"v 

zgornjem desnem kotu.
• Če je telefon povezan v istem omrežju kot naprava ali je povezan neposredno

z napravo WiFi, ga lahko dodate prek možnosti »Naprava za iskanje po Lan«

• V drugih primerih izberite možnost "Dodaj napravo ročno" in skenirajte

kodo QR, ki jo najdete v napravi, in nato potrdite.
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NAMIG: Zaradi varnostnih razlogov priporočamo spremembo gesla (izvirno geslo: 888888)

2. Napravo povežite z lokalnim omrežjem WiFi

a) Če želite napravo povezati z lokalnim omrežjem Wi-Fi, pojdite v razdelek z nastavitvami in 

nato v meniju "Konfiguracija Wi-Fi si oglejte seznam razpoložljivih omrežij Wi-Fi

b) Izberite domače omrežje WI-FI, vnesite geslo in potrdite. Telefon se odklopi 

od omrežja WI-FI naprave in se poveže z domačim omrežjem WI-FI
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c) Izklopite aplikacijo, naprava se bo samodejno znova zagnala. Po 30 sekundah bo 

spet pripravljen

d) Znova vklopite aplikacijo, kliknite ikono kamere in si oglejte prenos v živo.
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3. Nastavite geslo in ime naprave

Sprememba imena: Pojdite v razdelek z nastavitvami in izberite "Ime naprave“. Nato izberite 

ime kamere, njeno lokacijo in nato potrdite.

Spreminjanje gesla: Pojdite v razdelek z nastavitvami in izberite "Spremeni geslo", Vnesite 

novo geslo in potrdite.

4. Končne določbe

Delovanje enote se lahko nekoliko razlikuje glede na serijo.

Napravo uporabljajte v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi. Dobavitelj ne nosi 

nobene odgovornosti za uporabo naprave v nasprotju s temi predpisi.

Če v priročniku odkrijete kakršne koli napake, bomo veseli, če nas o 

tem obvestite.
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