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Instrukcja obsługi kamera A9 

 

Połączenie z aplikacją HD IOT Camera 

1. Zeskanuj kod QR z angielskiej wersji instrukcji, lub wyszukaj w sklepie Play / App strore aplikacje HD IOT 
Camera, zainstaluj ją.  

2. Włącz kamerę przyciskiem ON – niebieska dioda kamery zacznie migać 
3. Uruchom aplikację HD IOT Camera, przy pierwszym starcie aplikacja poprosi o dostęp do plików, 

lokalizacji I połączeń – wyraź zgodę. 
4. W głównym oknie aplikacji kliknij przycisk „ + ADD DEVICES” 
5. Wybierz „Connect the camera directly”, następnie „Connect to device AP”, teraz system android 

przeniesie Cię do okna wyboru sieci – wybierz sieć emitowaną przez kamerę której nazwa rozpoczyna się 
od BAT, kliknij wróć. System android wyświetli powiadomienie o braku połączenia z internetem, kliknij 
pozostań połączonym. 

6. Kamera jest połączona z aplikacją, działa w trybie lokalnym w obrębie zasięgu Wi-Fi kamery, tylko wtedy 
gdy telefon jest połączony z siecią Wi-Fi kamery. 
 

 
Połączenie kamery z Wi-Fi – dostęp zdalny 
W oknie pod podglądem z kamery kliknij ikonę „Setting” następnie „Wi-Fi” wybierz swoją sieć Wi-Fi, następnie 
wpisz do niej hasło.  
Pamiętaj kamera działa tylko w sieciach Wi-Fi 2.4GHz, jeśli wpisane hasło jest nie prawidłowe należy usunąć 
kamerę z aplikacji – rozłączyć się z Wi-Fi. Rozpocząć połączenie od nowa.  
 
Detekcja ruchu i powiadomienia PUSH 
Wybierz „setting” w głównym oknie podglądu, przejdź do „Motion Apperes”,  
Motion detect – suwak w prawo włącza detekcje ruchu, 
Push – powiadomienia w aplikacji o wykryciu ruchu 
Motion recording – nagrywanie po wykryciu ruchu 
Motion recording time – czas nagrywania po wykryciu ruchu 
Alarm Interval – czas alarmowania po wykryciu ruchu 
Motion detection sensitivity – czułość detekcji ruchu / High – duża / Medium - średnia 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Symbol odpadów pochodzących ze sprzętu 

elektronicznego i elektrycznego. Użycie 
symbolu WEEE oznacza że niniejszy 

produkt nie może być traktowany jako 
odpad domowy 

Zapewniając prawidłową utylizacje pomagasz chronić środowisko. W celu 

uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących utylizacji tego produktu 

należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług 

utylizacyjnych lub sklepem gdzie nabyto produkt. 
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