
CAMERA DE SUPRAVEGHERE INTERIOR IP WIRELESS TECHSTAR® RL-22 PAN / TILT HD 720P 
LEDURI INFRAROSU IOS SI ANDROID

Descarcati aplicatia , fie prin scanarea codului QR , sau de pe site-ul http://www.camhi.top

Android IOS

Adăugați setarea Device & Wifi: 
Conecta i alimentarea camerei, introduce i APP, face i clic pe "apăsa i adăuga i camera" pentru a adăuga dispozitivele ,ț ț ț ț ț

2) Deschideți aplicația APP, faceți clic pe "apăsați add camera" >> "Search Wifi:

3) Pune i routerul în parola WiFi >> face i clic pe "set" >> când auzi i muzica de pe cameră >> face i clic pe "YES" pentru a ț ț ț ț
finaliza setarea wifi

4) Setați WIFI prin cablu de rețea
Conectați aparatul foto cu routerul sau comutatorul cu un cablu de rețea: Faceți clic pe "Search UID 
camera de la LAN" sau adăugați camera foto manual

  

Atunci când aparatul foto APP afișează online, dați clic pe "setare >> setare Wifi" pentru a căuta router-
ul Wi-Fi și introduceți parola WiFi.
 

http://www.camhi.top/


Setarea alarmei : 
Face i clic pe "Setare" >> "Setare alarmă" >> "Comutator de siguran ă"(ț ț  Click “Setting”>>”Alarm Setting”>>”Guard Switch”)

Face i clic pe "Setare" >> "Setarea legăturii de alarmă" pentru a deschide înregistrarea alarmei sau alte func ii (ț ț Setting”>>”Alarm Linkage Setting)

                         

Setare înregistrări

Opri i alimentarea camerei, instala i cardul de memorie i reporni i camera 2) Face i clic pe "Setare" >> "Setarea cartelei SD" >> "Formatare ț ț ș ț ț
SDCard (Setting”>>”SD Card Setting”>>”Format SDCard)

Face i clic pe "Setare" >> "Înregistrare temporară" >> deschide i func ia de înregistrare (ț ț ț Setting”>>”Timer Recording)

Faceți clic pe "Setare" >> "Editați parola" >> introduceți noua parolă și salvați-o, după ce ați modificat 
parola, trebuie să introduceți noua parolă pentru a accesa camera. Faceți clic pe "Editați" >> alegeți 
camera dvs. >> introduceți noua parolă și faceți clic pe "Efectuat"
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