
 

 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

      Kamera WIFI M8 

INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE 

WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL 

(w wyszukiwarce na dole strony wpisz kod 638) 

Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia. 

 

1) Należy chronić́ urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, 

wilgocią̨ czy wodą. Wymienione czynniki mogą̨ być́ przyczyną 

zmniejszenia wydajności urządzenia jak również̇ doprowadzić́ do jego 

uszkodzenia.  

2) Nie należy zdejmować́ obudowy urządzenia ani umieszczać́ w niej 

przedmiotów.  

3) Nie należy używać́ siły ani przedmiotów mogących doprowadzić́ do 

uszkodzenia urządzenia.  

4) Należy używać́ dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie 

nieodpowiedniego zasilania może być́ przyczyną uszkodzenia sprzętu.  

5) Nie należy podejmować́ prób samodzielnych napraw. W przypadku 

stwierdzenia usterki należy skontaktować́ się̨ z autoryzowanym serwisem.  

6) Urządzenia powinny być́ instalowanie w miejscach zapewniających ich 

odpowiednią wentylację.  

7) Należy unikać kontaktu z substancjami oleistymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z 

wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należytą ostrożność;  

8) Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują̨ się̨ na stronie internetowej 

dystrybutora.  

9) Firma Nexus Jarosław Gaładyk zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związana ̨  

z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.  

10) Wszelkie testy i naprawy powinny być́ wykonywane przez wykwalifikowanych personel. Producent nie ponosi 

odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie 

grozi utratą gwarancji.  

11) Urządzenie powinno być́ przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym 

odpowiednią ochronnę przed wstrząsami mechanicznymi.  

12) Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i 

użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak 

i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC) 

Deklaracja zgodności UE  
Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co 
oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w 
dyrektywie elektromagnetycznej.  

 



 
 
 

 

 

Z tyłu urządzenia znajdują się: 

1.Slot na karty MicroSD o pojemności do 128 GB zapisujących w formacie Fat32.  

2.Wyjście USB 2.0 wysuwane za pomocą przycisku na spodzie. 

3.Wyjście Micro USB typ B. 

4.Przycisk Auto/off 

 

II SZYBKI START: 

1. Włączanie/ wyłączanie - aby włączyć należy podłączyć urządzenie do stałego zasilania za pomocą dołączonego do 

zestawu zasilacza. 

 

2) Podgląd Wi-Fi na telefonie (ustawienia Wi-Fi przez urządzenie, lokalnie do 50m) 

1)Ściągamy aplikację „camvip”     znajdująca się w Google Play oraz w App Store. 

2)Wyszukujemy i łączymy się na telefonie z Wi-Fi  ‘’HCAN-xxxxxx-xxxxx” (brak hasła). 

3)W oknie aplikacji klikamy ikonę (+) aby dodać kamerę. 

3)Wybieramy opcję ‘LAN Search Device” lub wybieramy opcję „Add device manually” i dodajemy kamerę za pomocą 

Scan QR code (dane zostaną uzupełnione) wystarczy nacisnąć OK. 

4)Wybieramy dostępne urządzenie 

5)Następnie klikamy ‘’OK” 

6)W oknie głównym aplikacji zostanie dodana kamera, po wybraniu jej, na telefonie zostanie pokazany obraz z    

kamery budzika. 

a) Folder z zapisanymi nagraniami na karcie pamięci. 

b) Powiadomienia pochodzące z kamery podczas detekcji ruchu. 



c) Podgląd kamery 
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3)                                  4)  

 

5)             6) 

 

 

 

 

 

 



3)  Podgląd Wi-Fi na telefonie ( ustawienia Wi-Fi przez router, z każdego miejsca na świecie)  

 

1) Po dodaniu budzika do aplikacji, w oknie podglądu kamery należy nacisnąć ikonę zębatki a) oraz wybrać opcję  

„WI-FI Config” lub „Network configuration”, a następnie klikamy Wi-Fi name. 

2) Wybieramy własną sieć domową naciskając „nazwa twojej sieci domowej”  

3) Wybieramy sieć z listy dostępnych sieci. 

2) Wpisujemy hasło wybranej sieci. 

Proces konfiguracji odbędzie się automatycznie wystarczy zostawić telefon na 1-2 min i powrócić do głównego menu 

aplikacji, kamera będzie dostępna online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 



 

4) Nagrywanie obrazu na kartę Micro SD: 

1) Po dodaniu budzika do aplikacji, w oknie podglądu należy nacisnąć ikonę zębatki i wybrać opcję „TF card set” 

2) Aby potwierdzić zmienione ustawienia należy wcisnąć „Confirm” 

Capacity – rozmiar plików oraz karty pamięci 

Unistall SD card – usunięcie karty pamięci 

Format SD card – sformatowanie karty pamięci 

Stop recording – wstrzymanie nagrywania 

Full time recording – nagrywanie przez cały czas 

Recording lenght – długość nagranego pliku 

Alarm recording – nagrywanie w trybie detekcji ruchu 

Alarm recording lenght – długość pliku podczas detekcji ruchu 

Time-lapse video – nagrywanie w pętli 

Time-lapse video recording – długość nagrywanego pliku podczas nagrywania w pętli 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)Funkcja „Wykrycia Ruchu” 

1)Po dodaniu budzika do aplikacji, w oknie podglądu należy nacisnąć ikonę zębatki i wybrać opcję „Motion detection 

set” 

2)Następnie wybrać opcję  „MOTION DETECTION” oraz wybrać czułość. 

 

 1)             2) 
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FILM INSTRUKTAŻOWY Z URUCHOMIENIA BUDZIKA MOŻNA 

ZNALEŹĆ NA KANALE UŻYTKOWNIKA GOSPY NA YOUTUBE.PL! 

 


