
 

 

Eyecam 

Camere IP seria K 

Manual de instalare si 

utilizare 

 
 Va multumim pentru interesul acordat 

produselor noastre. 

 Va rugam parcurgeti acest manual inainte de 

utilizare. Camerele wireless se pot conecta la o 

retea wireless de 2.4Ghz, multe routere sunt dual 

band, emit si 5Ghz.  

 Va rugam folositi reteaua de 2.4Ghz pentru 

configurarea camerelor. Pentru modelele ce permit 

si conexiune prin cablu va rugam sa incercati si cu 

cablu daca nu ati reusit configurarea direct wireless 

cu un telefon mobil. 

 



1. Conexiune camera IP 

Vă rugăm să conectați camera IP cu adaptorul de 

alimentare, consultați imaginea de mai jos. 

Timpul de pornire este de aproximativ 1 minut. 

 

 

Nota: Wi-Fi IP / Rețea 2.4GHz (Incompatibil cu 

5GHz). Dacă routerul acceptă ambele benzi, vă 

rugăm să opriți banda 5GHz. Setați WPA2-PSK 

(AES) / WPA-PSK (AES) ca criptare. 
 

 

2 Descărcare aplicație și configurare Wi-Fi 

2.1 Descărcați aplicația SAP HD 

 

R: Scanați mai jos codul QR pentru a descărca 

aplicația. 
                              



                    

Android                                      IOS 

 

 

Notă: Dacă codul QR nu funcționează, vă rugăm 

să căutați „SAP HD” în Google Play (pentru 

dispozitivul Android) sau în App Store (pentru 

dispozitivul IOS) pentru a-l descărca. 
 

2.2, Configurare Wi-Fi 

2.2.1 Lansați aplicația 

       

 

 

 

2.2.2 Faceți clic pe simbolul „+” pentru a adăuga 

un dispozitiv nou, selectați „Not networked 

state” - „Wi-Fi configuration”, asigurați-vă că 

telefonul mobil s-a conectat deja la wifi local. 



 

 

 

 

                  

      2.2.3 Asigurați-vă că dispozitivul a fost 

resetat auzind tonul de avertizare sau indicatorul 



luminos albastru care luminează intermitent, apoi 

faceți clic pe buton și introduceți parola Wi-Fi 

corectă, faceți clic pe „NEXT”, 

 

 

2.2.4 Creșteți volumul telefonului mobil și 

apropiați-vă de dispozitiv, apoi faceți clic pentru 

a începe configurarea. 



             

2.2.5 UID-ul, numele și parola dispozitivului vor 

fi afișate la finalizarea configurației, faceți clic 

pe butonul „Finish” pentru a finaliza 

configurarea. Faceți clic pe butonul video, apoi 

puteți vizualiza imaginea în timp real. 

                  



 Sfaturi: telefonul mobil trebuie să se 

conecteze la rețeaua Wi-Fi locală. (Parola 

implicită a camerei este „admin”. Din motive de 

securitate, vă rugăm să modificați parola 

implicită după configurare.) 

 

3. Adăugați ID-ul camerei în aplicație. 

După conectarea camerei la rețea (cablu de rețea 

sau wifi), există trei metode pentru a adăuga ID-

ul camerei în aplicație. 

Căutare A, LAN (consultați pc1, pc2, pc3) 

B, Scanați codul QR (consultați pc4) 

C, Adăugarea manuală a ID-ului camerei 

(consultați pc5, pc6) 

            



 

pc1                         pc2 

                              

 

         pc3                          pc4 



 

            pc5                        pc6 

4. Schimbați numele dispozitivului camerei 

Accesați setările dispozitivului camerei, apoi 

faceți clic pe nume, consultați pc7, pc8. 

 



 

         pc7                          pc8 

 

 

 

Modificați parola de conectare implicită a 

camerei. 

Introduceți parola curentă, apoi puneți parola 

nouă 



 

7. Setați fusul orar al camerei 

După ce camera este conectată la rețea, selectați 

fusul orar pentru a seta ora. 

Puteti sa activați DST-ul, adică ora de vară. 

 

 



 

8. Setare Wi-Fi 

Dacă camera este deja conectat cu cablul de rețea 

sau wifi si doriți să schimbați la alte conexiuni 

wifi, faceți clic pe „Comutați Wi-Fi”, astfel încât 

să vedeți puterea semnalului wifi și retelele wifi. 

 

 



9. Formatare card SD 

Introduceți cardul Micro SD in cameră înainte de 

pornirea camerei, înainte de a seta înregistrarea, 

trebuie mai întâi să formatați cardul SD în 

aplicație sau pe PC (format FAT32), apoi setați 

înregistrarea. 

 

 

 

 

 

 

 



10. Setați înregistrarea continuă 

Înregistrarea continuă poate fi selectată de luni 

până duminică pentru 24 de ore. 

 

 

 



11. Setați înregistrarea de alarmă 

După ce ați setat înregistrarea de alarmă, trebuie 

să activați setările de alarmă în același timp, cum 

ar fi activarea Setărilor zonei de alertă, Activare 

mișcare, Setări de detectare a mișcării, consultați 

imaginea de mai jos. 

 

 

12. Setați camera să aibă notificări de alarmă în 

aplicația de telefon mobil 

Setați Setările de alarmă, activați setările de mai 

jos, cum ar fi Setări zonă de alertă, Activare 

mișcare, Setări detectare mișcare, Setări alertă, 

și Setări de notificare. După cum urmează in 

imaginile urmatoare: 



 

 

 

Dacă dupa ce faceți setările de mai sus nu  

primiți notificarea de alarmă, vă rugăm să 

verificați setările telefonului mobil dacă ati  

activa notificările. Găsiți in meniul telefonului 

mobil „Setări” ---- ”Aplicații” --- ”SAP HD” --

- ”Notificări” ---- Activați „Permite notificarea”



 

13. Dezactivați urmărirea automată pentru 

detectarea feței în aplicație (daca modelul 

benefixiaza de aceasta functie). Accesați Setările 

dispozitivului, apoi opriți „Detecția PTZ”, astfel încât 

funcția de urmărire automată a detectării feței 

camerei va fi dezactivată. 

 



 

14. Afișează diagrama de timp pe videoclip 

Activați opțiunea „OSD”, astfel încât puteți 

vedea amprenta de timp a videoclipului live. 

 

 

 

15. Porniți / opriți lumina IR în aplicație 

În general, LED-ul de viziune de noapte și 

infraroșu sunt setate în modul „Auto”, dacă setați 

la „Mod de noapte”, lumina IR se va aprinde 

 



 

 

 

 

 

 

 



16. Reglați camera pentru volumul audio în două 

sensuri (numai pentru camere cu funcție audio cu 

două sensuri). 

Accesați setările de volum, astfel încât să puteți 

vedea volumul difuzorului și microfonului. 

 

 

17. Verificați redarea video video a cardului SD 

și descărcați-o în aplicație. 

 Accesați imaginea camerei, faceți clic pe 

butonul    



 

 

 Apasăti pe   apoi mutați bara de defilare pe 

cronologie la ce oră doriți să o descărcați 

 



 

 

 

18. Selectați videoclipul de alarmă prin 

cronologie. 

Zona cu dungi roșii este videoclipul de alarmă. 

Mutați cronologia în zona benzii roșii pentru a 

urmări redarea video a alarmei. 



        

 

 

 

 

 

 



19. Cum se utilizează funcția zoom 

Apasăti pe  pentru a comuta butonul de 

control PTZ, de asemenea, puteți face clic  

  

pentru a obține vizualizarea pe ecran 

complet 

 



 Pan and Tilt control button       Zoom in and 

Zoom out  

 

20. Setați înregistrarea locației și verificați 

videoclipul în aplicație. 

 

Când vedeți videoclipul camerei, faceți clic 

pe butonul , apoi faceți clic pe butonul 

 , si videoclipul va fi salvat în Album foto 

 


