
Használati utasítás

BlitzWolf® BW-SHC2: 1080p okoskamera intelligens
AI mozgásérzékelővel - 15W

Cikkszám: BW-SHC2

Made in China



1. Fotoretisztor
2. Lencse
3. Mikrofon
4. Kártya foglalat

5. Újraindító gomb
6. Hangszóró
7. Micro USB port
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A doboz tartalma

● 1 db okoskamera
● 1 db használati utasítás
● 1 db USB töltő kábel
● 1 db töltő adapter
● 1 csomag csavar készlet
● 1 db konzol

Paraméterek

Modell BW-SHC2

Típus EU/USA/Nincs dugó

Működési teljesítmény DC5V/1A

Névleges teljesítmény 5W

Felbontás 1080P / 15kép/mp

3



Objektív 3,6 mm fix

Látószög 110°

Forgatás Vízszintes 355°
Függőleges 90°

IR mennyiség 6db LED

Éj�ellátó távolság 8-10m

IP besorolás Csak porálló, nem vízálló

Üzemi hőmérséklet -20 °C ~ 55 °C

Videó tömörítés H.265 High Profile

AI felismerés Támogatott

Videó tárolása Felhőszolgáltatás/SD kártya (max. 128 GB)

Vezeték nélküli titkosítás WEP/WPA/WPA2

Vezeték nélküli szabvány 2,4 GHz-es Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
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Első használat

● Az okoskamerának, az intelligens otthoni vezérlőnek és a mobiltelefonnak
ugyanahhoz a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz kell csatlakoznia.

● Az eszköz elindítása előtt győződjön meg arról, hogy a BlitzWolf alkalmazás
legújabb verzióját használja. Régebbi verziók esetén bizonyos funkciók
hiányozhatnak az alkalmazásból.

● Ahhoz hogy el tudja végezni a firmware frissítéseket és videót tudjon rögzíteni,
helyezzen be egy class10 8–128 GB-os méretű nagysebességű Micro SD-kártyát az
okoskamerába, vagy vegye igénybe a felhőszolgáltatást.

Irányítsd a kamerát az alkalmazással

A kamera újraindítása
Csatlakoztassa a kamerát az áramforráshoz és hosszan nyomja meg az újraindítás
(Reset) gombot. 5 másodperc elteltével az okoskamera visszaáll a gyári alapértékekre. A
sikeres újraindítást egy hangüzenettel jelzi az okoskamera.

5



BlitzWolf alkalmazás telepítése
1. Keresse meg a BlitzWolf alkalmazást az Apple App

Store-ban, a Google Play-en vagy szkennelje be a jobb
oldali QR -kódot.

A BlitzWolf alkalmazás az iOS 8.0+ és az Android 4.4+
rendszerekkel kompatibilis.

2. Regisztráljon vagy jelentkezzen be a BlitzWolf
alkalmazásba.

Az okoskamera beállítása az alkalmazásban

3. Győződjön meg arról, hogy Wi-Fi hálózata aktív és megfelelően működik.
4. Csatlakoztassa a fényképezőgépet egy áramforráshoz. A kamera működését egy

hangüzenet jelzi: “wait for wifi config” (várakozás a wifi konfigurációra).
5. Lépjen a BlitzWolf alkalmazás kezdőlapjára, érintse meg a „+” gombot a fő

képernyő jobb felső sarkában.
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6. Az okoskamera hozzáadásához kattintson az “Smart Camera” elemre, majd
érintse meg az “Otherwise” lehetőséget, és válasszon egyet a két elérhető
módszer közül.
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Internetes párosítás

QR-kód Net-párosítás
1. Lépjen vissza az előző oldalra, és érintse meg a “Next” gombot.
2. Válasszon ki egy adott Wi-Fi hálózatot, írja be a jelszót, majd érintse meg a “Next”

gombot.

Felhívjuk figyelmét, hogy csak 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatokat támogatja az
okoskamera.

3. A Telefon képernyőjén egy QR kód fog meg�elenni. Szkennelje be a QR -kódot úgy,
hogy a QR -kódot a körülbelül 15-20 cm távolságra tartja az okoskamerától. A kód
beolvasását hangüzenet jelzi. Ezután érintse meg az alkalmazásban az “I heard a
Prompt” lehetőséget a csatlakozáshoz.

4. Amikor a kapcsolódás elérte a 100%-ot, érintse meg a “Completed” gombot.
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EZ mód
1. Érintse meg az “EZ Mode”, majd a “Next” gombot.
2. Válasszon ki egy Wi-Fi hálózatot, írja be a jelszót, majd érintse meg a “Next”

gombot.

Felhívjuk figyelmét, hogy csak 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatokat támogatja az
okoskamera.

3. Amikor a kapcsolódás elérte a 100%-ot, érintse meg a “Completed” gombot.
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BlitzWolf alkalmazás funkciók

A telepítés után az alkalmazásban tudja
irányítani a kamerát és itt tudja megtekinteni
a kamera által közvetített képet.

1. SD/HD mód
2. Teljes képernyő
3. Pillanatkép
4. Beállítások
5. Nagyobb nézet
6. Monitor kapcsoló
7. Hangcsevegés
8. További funkciók
9. Élő nézet felvétele
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Nagy felbontás
Az 1080P/720P felbontás közötti váltáshoz kattintson az "SD/HD" jelre, amely az alsó
részen található az előnézeti képernyő bal sarkában.

Infravörös éjszakai mód
Válassza ki az infravörös éjszakai módot az “Auto/On/O�” opcióval.

Pillanatkép és videófelvétel
Rögzítse az aktuális nézetet vagy rögzítse valós időben a videót, majd mentse el
felvételeket a fotókönyvtárba.

PTZ vezérlés
Amikor megérinti a “Direction” gombot, meg�elenik egy vezérlőpult, négy billentyűvel:
felfelé, lefelé, balra és jobbra. Az irányjelzőkkel a kamerát a leg�obb megfigyelési
pozícióba tudja állítani.

Mozgásérzékelés
Ha értesítést szeretne kapni a riasztásokról, érintse meg a “Motion detection” és a
“Motion Tracking” gombot a vezérlőpulton. Ezután kiválaszthatja hogy egész nap vagy
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csak bizonyos napszakokban szeretné megkapni az értesítéseket és be tudja állítani a
mozgásérzékelés érzékenységét. Riasztás esetén a kamera automatikusan elküldi a
riasztási információkat egy képernyőkép formájában, amelyet az “Messages” felületen
tekinthet meg.

Kétirányú, kiváló minőségű hang

Ha az előnézeti (preview) mód gombjára koppint, meghallgathatja a kamerát
körülvevő területen felvett hangokat, de a saját hang�át nem fog�a az okoskamera felé
továbbítani. Ha a saját hang�át is szeretné átadni a kamera hangszórójában, meg kell

érintenie a gombot. Ezzel a gombbal engedélyezi a kétirányú hangkapcsolatot.

Lejátszás
A rögzítés és a lejátszás funkció engedélyezéséhez be kell helyeznie egy Class10 Micro
SD kártyát vagy meg kell nyitnia a felhőszolgáltatást. Ezután érintse meg a “Playback”
gombot a videofelvétel oldal megnyitásához. A rögzített felvételeket a rögzítés dátuma
szerint fog�a látni a felületen. Lejátszás közben az uj�ával húzhatja az idővonalat, hogy

15



egy adott időpontra lépjen. Lehetősége van arra is, hogy közvetlenül az okostelefonra
rögzítsen felvételeket vagy képernyőképeket készítsen.

Memóriakártya beállítások
Az SD kártya behelyezése után az alkalmazásban tudja ellenőrizni a kártya fennmaradó
kapacitását, itt tudja vezérelni a felvételt, valamint a kártya formázására is lehetősége
nyílik. Ha bekapcsolja a felvételt, kiválaszthatja hogy csak eseményeket szeretne
rögzíteni vagy folyamatos felvételt készít.

Titkosított tárolás a felhőben
Ha nem szeretne SD-kártyát használni, vagy attól tart, hogy a kamera megsérül, és az
SD-kártya el fog veszni, javasoljuk, hogy vásároljon felhő alapú tárhelyszolgáltatást a
valós idejű videók és a korábban rögzített videók megtekintéséhez.

Mesterséges intelligencia alapú felismerés
Ha csökkenteni szeretné a hamis riasztási gyakoriságot, ajánlott megvásárolni az AI
(mesterséges intelligencia) alapú felismerő funkciót. Az egyszerű verzió támogatja az
emberi test észlelését, az állatok és járművek észlelését, a továbbfejlesztett változat
pedig az arcfelismerést is lehetővé teszi.
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Eszközmegosztás
Válasszon ki egy eszközt és érintse meg a “Settings”, majd a “Shared devices” elemet.
Ezután adja meg a BlitzWolf alkalmazásban regisztrált felhasználó azonosítószámát.

Otthon menedzsment
A családi csoport létrehozásával hozzáférést biztosíthat a családtag�ai számára az
okoseszközökhöz és az alkalmazáshoz. A rendszergazda távolról hozzáadhatja és
eltávolíthatja a felhasználókat. A családi rendszergazda teljes hozzáférést kap, akár a
teljes családot törölheti. A családtagok csak az eszközöket tudják működtetni, nem
adhatnak hozzá és távolíthatnak el felhasználókat és eszközöket.

Figyelem
1. Próbálja a kamerát a lehető legközelebb tartani a Wi-Fi routerhez. Az okoskamera

csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatokkal kompatibilis.
2. Ha megváltoztatja a Wi-Fi hálózatot vagy módosítja a router beállításait, kérjük,

állítsa alaphelyzetbe az eszközt.
3. Egy kamera egyszerre csak egy fiókhoz köthető. Ha valaki másnak szeretné átadni

a kamerát, el kell távolítania az eszközt a BlitzWolf alkalmazás fiókjából. Az új
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felhasználó csak ezután férhet hozzá a kamerához és csak ezután módosíthatja a
kamera beállításait.

A termék helyes eltávolítása

A bal oldali ábra jelzi, hogy a terméktől nem szabad más háztartási vagy
kereskedelmi hulladékkal együtt megszabadulnia. A környezet és az
emberi egészség megóvása érdekében, kérjük más hulladéktól külön
tárolja és gondoskodjon az újrahasznosításáról.
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