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Do skonfigurowania połączenia z kamerą potrzebny będzie telefon z systemem Android.
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Uruchom zegar cyfrowy – naciśnij przycisk: ON. Po prawidłowym wykonaniu operacji na wyświetlaczu pojawi się godzina. Godzinę ustawiam z
wykorzystaniem przycisków:
- M (Mode), którym poprzez kolejne naciśnięcie wybieramy pozycję zegara do ustawienia (godziny/minuty)
- S (Set), którym ustawiamy prawidłowy czas.
Uruchom kamerę i sieć WiFi w zegarze cyfrowym - naciśnij na kilka sekund przycisk ON/OFF. Po prawidłowym wykonaniu operacji zapalą się
diody: czerwona (migająca) i niebieska (znajdują się one od spodu zegarka).
Korzystając z telefonu z systemem Android pobierz ze Sklepu Play aplikację o nazwie: iMiniCam i zainstaluj ją.
Wybierz właściwą sieć WiFi w systemie telefonu: wyszukaj menu: Ustawienia –> następnie -> Komunikacja –> Ustawieni Wi-Fi -> wyszukaj
niezabezpieczoną sieć, której nazwa rozpoczyna się od CMAA -> wybierz ją i kliknij Połącz
Po uzyskaniu połączenia uruchom program iMiniCam.
Po uruchomieniu programu naciśnij symbol lupy -> pojawi się menu Search Camera, poniżej napisu pojawi się symbol kamery z nazwą
rozpoczynającą się od CM -> kliknij ten symbol -> pojawi się menu New camera -> możesz zmienić nazwę kamery w pozycji Name, pozostale
pozycje pozostaw bez zmian -> naciśnij OK.
W kolejnym oknie naciśnij na symbol zębatki na wysokości skonfigurowanej kamery -> następnie naciśnij napis: Advance Config -> WiFi config ->
w pozycji menu SSID wybierz nazwę sieci WiFi w której ma pracować kamera i wpisz prawidłowe hasło dostępu do sieci (Password) -> naciśnij OK.
Po wykonaniu tej operacji zniknie połączenie telefonu z kamerą oraz zniknie sieć WiFi kamery (sieć o nazwie zaczynającej się na CM). W
zależności od konfiguracji telefonu z systemem Android telefon powinien powrócić do swojej sieci macierzystej. Jeśli połączenie z siecią WiFi nie
powróci, wykonaj operacje z punktu 4. wybierając swoją sieć macierzystą – docelowo tę samą, w której wcześniej połączyliśmy kamerą (patrz
pkt. 7).

Środki ostrożności:
• Urządzenie nie jest wodoodporne
• Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie
słoneczne.
• Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
• Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
• Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
• Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i
elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych
oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania
tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.

