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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

KAMERA EG21 WIFI Q2 656 
 

 
INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI CYFROWEJ 

 MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE  

                                WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL 

 

                                  (w wyszukiwarce wpisz kod 656) 

Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia. 
 

1. Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią̨ czy 

wodą. Wymienione czynniki mogą̨ być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również̇ 

doprowadzić́ do jego uszkodzenia.  
2. Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.  
3. Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.  
4. Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być 

przyczyną uszkodzenia sprzętu.  
5. Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy 

skontaktować się̨ z autoryzowanym serwisem.  
6. Urządzenia powinny być 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 związaną z oferowanymi 

przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 
 
10. Wszelkie testy i naprawy powinny być 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 być 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. 
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I. Przed pierwszym użyciem: 

 

1. Połącz moduł kamery do zasilania poprzez port USB. Kamera działa podłączona do 
powerbank jak i do ładowarki sieciowej ( nie posiada własnej baterii )  

2. Wyłącz dane komórkowe w telefonie – należy wyłączyć dane komórkowe 3G, LTE na czas 

konfiguracji.  
3. Możesz włożyć do kamery kartę micro SD – urządzenie obsługuje karty pamięci o 

pojemności od 8GB do 128GB. (Kamera pracuje również bez karty pamięci w 

funkcji podglądu). 

 

 

Film instruktażowy – jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy wejdź na www.youtube.com  

i w wyszukaj kanał: GOSPY. Na naszym kanale znajdziesz filmy opisujące krok po kroku 

sposób instalacji i konfiguracji kamery. 

 

II. Szybki start: 

 

1. Włączanie/ wyłączanie - aby uruchomić kamerę należy podłączyć ją do źródła zasilania. Kamera 

automatycznie się uruchomi. Po ok. 30 sekundach zostanie wytworzona sieć Wi-Fi, symbolizowana 

jest miganiem niebieskiej i czerwonej diody. Aby wyłączyć kamerę należy odpiąć jej zasilanie. 

 

*Gdyby sieć się nie wytworzyła należy: Przytrzymać przycisk reset przez ok. 15 sekund, przycisk 

znajduje w dolnym rogu pod kartą pamięci. 
 

2. Pobierz i zainstaluj aplikację HDWiFiCam Pro. Aplikację dla systemu Android oraz iOS 

pobierzesz za darmo. Aby pobrać aplikację wyszukaj ją w Sklepie Play bądź AppStore.  

  
UWAGA – aplikacja powinna mieć dokładną nazwę HDWiFiCam Pro oraz ikonę: 

 

 

III. Podgląd Wi-Fi na telefonie: 
 

1. Zanim uruchomisz aplikację otwórz listę sieci WiFi w Twoim telefonie. Odnajdź sieć Wifi o nazwie 

podanej na umieszczonej na kamerze naklejce (DGK-…) i połącz się z nią. Jeżeli na liście sieci Wi-

Fi nie ma szukanej sieci – należy chwilę odczekać lub wykonać RESET kamery. W tym calu naciśnij 

przycisk RESET i przytrzymaj go do momentu całkowitego zgaśnięcia diody LED (ok. 15 sekund). 

Kamera zresetuje się. Proces resetowania trwa około 2 minut. Po zresetowaniu odnajdź kamerę 

na liście sieci w telefonie i połącz się z nią. 

 

Gdy po połączeniu się z siecią wyskoczy komunikat „brak internetu” oznacza to informację 

prawidłową.  

  

http://www.youtube.com/
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2. a) Gdy sieć jest połączona należy uruchomić aplikację HDWiFiCAM Pro i kliknąć przycisk 

plusa w prawym górnym rogu. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji zezwól na wymagania 
dostępu powyższej aplikacji.  
b) Następnie wybierz opcję Add online camera.  
c) Wyszukaj urządzenie wciskając ikonę lupy z podpisem Search.  
d) Wybierz znalezione urządzenie o nazwie pokrywającej się z nazwą umieszczoną na 

kamerze.  
e) W polu Name możesz wpisać dowolną nazwę swojej kamery. Swój wybór potwierdź 

wybierając opcję Sure. 

f) Przejdź do obrazu kamery wciskając zakładkę swojej kamery. 

 

UWAGA: DECVICE PASSWORD : 6666 – hasło domyślne 
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a)   b) 
 

c)   d) 
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e) 
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IV. Podgląd z dowolnego miejsca na świecie / Podgląd Zdalny 

 

Wskazówki:  
*Kamerę najlepiej umieścić do 0.5m przy routerze/modemie (źródle Internetu) podczas 

konfiguracji. 
 
1. Wybierz opcję kółka zębatego przy zakładce swojej kamery 

 
2. Wybierz zakładkę WiFi 
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3. Wyświetlą się wszystkie pobliskie sieci, wybieramy swoją sieć domową ( lub hotspot mobilny ) i 

po wpisaniu hasła przycisk Done w prawym górnym rogu. 

 
4. Poczekaj aż urządzenie zostanie skonfigurowane z siecią routera/modemu, o czym 

zostaniesz poinformowany komunikatem w aplikacji. 

 

V. Informacje dodatkowe – ZAPIS NA KARTĘ PAMIĘCI I DETEKCJA 

 

1. Rozwiązywanie problemów  
W przypadku, gdy kamera zawiesiła się, nie generuje własnej sieci lub nie wyświetla obrazu w 

aplikacji po wcześniejszym skonfigurowaniu należy zresetować urządzenie, przytrzymując 

przycisk reset aż do zgaśnięcia diod (przez około 15 sekund). 
 
2. Ładowanie  
Zasilanie zależne jest o użytego powerbank’a czy podłączenia pod zasilanie. Kamera nie posiada 
własnej baterii. 
 

3. Jeżeli aplikacja się nie uruchamia sprawdź najnowszą aktualizację lub skontaktuj się z nami. 
4. Wyłącz wszystkie rzeczy z tła oraz uchom ponownie telefon. 
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Zapis obrazu na karcie pamięci ( kamera obsługuje karty od 8 GB do 128GB ) 

 
Wciśnij przycisk koła zębatego jak przy konfiguracji WiFi. Następnie wybierz zakładkę Record. 
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SD Card Total Capacity (M) - całkowita pojemność karty pamięci w MB 
SD Card Available Space (M) - dostępna pojemność karty pamięci w MB 
Record Length (minute)  - długość pojedynczego nagrania w minutach 
Video Stream   - jakość nagrywania 
Video Mode   - typ nagrywania 
 

Detekcja Ruchu 

 
Aby nagrywać na detekcji ruchu wybierz kółko zębate i zakładkę Alarm. Następnie zaznacz Open w 
zakładce Motion Detection Switch.  
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Odczyt plików zapisanych na kartę pamięci odbywa się z poziomu aplikacji. 
Żeby odtworzyć zdjęcia i nagrania należy wejść w zakładkę Photo lub Video, 
następnie kliknąć w zakładkę skonfigurowanej kamery. 
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INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI 

CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ NA 
 

WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL
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