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Uživatelská příručka 
 
Skrytá kamera v knoflíku WiFi pro Android/IOS 

 
 

                                                                              
 

Vlastnosti: 

- Skrytá WiFi kamera pro operativní monitorování okolí 

- Navržená pro kamufláž do knoflíkové dírky v oblečení  

- Živé streamování nebo nahrávání obrazu přes mobilní aplikaci  

- Vysílá vlastní WiFi signál a lze se k ní připojit  

- Záznam obrazu ve  rozlišení 1080x720P 

- WiFi vzdálenost až 10 metrů bez překážek 

- Micro SD karta: Max.32GB(není součástí balení) 

- Vestavěná baterie 500mAh,provoz 60-100min.Možnost připojení Power banky. 

- Kamera: Úhel vidění 60° 

- Kamera rozměry: 15x15mm 

- Čočka kamery: 3,6mm 

- Režim kontinuálního nahrávání nebo s detekcí pohybu  
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Obsah balení: 

1x Knoflíková kamera 

1x Nabíjecí USB kabel 

1x Síťový adaptér 

1x Čtečka karet 

1x Návod CZ ke stažení + Anglicky 

Instalace:  

 

1. Instalace aplikaci na Váš mobilní telefon:  

Pro Android naskenujte QR kód,který naleznete v přiloženém originálním návodu a nainstalujte 

aplikaci "SIPC" do Vašeho mobilního telefonu.Nebo ji nainstalujte přes Google play. 

Pro iPhone naskenujte QR kód,který naleznete v přiloženém originálním návodu a nainstalujte 

aplikaci "SIPC"Nebo ji najděte na App Store pod názvem"SIPC" a nainstalujte aplikaci do 

Vašeho mobilního telefonu. 

 

3. Posuňte tlačítko ON/OFF  
Nahoře na kameře se rozsvítí červená a modrá dioda. 

 

4. Na telefonu vyhledejte okolní WIFI sítě. 

Přičemž požadovaná síť má název "RDMxxxx":Dejte připojit. .Aplikace by měla automaticky 

načíst připojené zařízení 

 

5. Po připojení k této síti otevřete nainstalovanou aplikaci. 
Po chvilce se vám zobrazí v aplikaci pod Add device obraz a vpravo nápis Klikem se zobrazí 

video v reálném čase. 

 

6. Menu aplikace: 
Po kliknutí na obraz v aplikaci se nachází menu,kde můžete nastavit rozlišení,vytvářet 

fotografie,nahrávat video,prohlížet video a foto.  

Poznámka: Pokud aplikace automaticky nenačte zařízení klikněte na Add a device,poté Scan 

the code a naskenujte QR kód,který naleznete na modulu. 

 

7. Nahrávání na kartu SD v zařízení 

Po vložení SD karty do zařízení a zapnutí spínače do polohy ON začne automatické 

nahrávání.Nahrávají se 5-ti minutové soubory.Délka nahrávání na jedno nabití až 100 minut. 
 

8.Reset: 
Pokud se z nějakého důvodu se zasekne obraz, zkuste kameru vypnout a zapnout a bezdrátové 

spojení znovu navázat.  

 

9. Nabíjení:  
Vždy nejprve vypněte kameru a po té připojte kabel do zdířky pro nabíjení. Doba nabíjení je 

přibližně dvě hodiny.  

 

 
Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.  

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou  

odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy. 


