
Användarmanual till Dual-Lens WiFi
Actionkamera / Övervakningskamera

D3



1. Högerknapp
2. Indikatorljus
3. Nerknapp
4. På/av-knapp
5. Vänsterknapp
6. Uppknapp
7. Mikrofon
8. Högtalare

9. Vidvinkellins
10.Telefotolins
11. LED-ljus
12.Laddningsport
13.Minneskortplats
14.Hål för snodd/rem
15.Magnetisk position
16.¼” tripod skruvfäste



Specifikationer
- Modell: D3
- Anslutning: WiFi
- APP: FtyCamPro
- Fotoupplösning: 16MP lins + 16MP 170-graders vidvinkellins
- Visningsvinkel: 170 grader
- Videoupplösning: 4K
- Ljudutgång: Högtalare
- Stöd för lagring: microSD-kort upp till 128GB

FtyCamPro App
Sök först och främst efter FtyCam Pro-appen på Google Play Store för

Android eller App Store för iOS, ladda ner den och installera den. Du kan även
skanna denna QR-kod för att hitta appen enklare.



App-funktioner

1. Inställningar
2. Helskärm
3. Datavy
4. Nattseende På/Av
5. Skärm upp/ner byte
6. Ljud På/Av

7. Skärm vänster/höger byte
8. Upplösning justering
9. Linsbyte
10.Ta ett foto
11. Videoinspelning
12. Intercom-knapp



Användarinstruktioner
För att starta kameran, tryck på På/Av-knappen i mitten på kameran, så

kommer det gröna ljuset börja lysa. Anslut din mobil via en WiFi-anslutning till
kameran, så kommer det blå indikatorljuset att visa om anslutningen är
framgångsrik.

För att ta ett foto, tryck på vänsterknappen. Ljuset lyser inte när du tar ett foto,
däremot hörs ett ljud i appen.

För att starta videoinspelning, tryck på högerknappen. Videon kommer att
öppnas i appen. För att stoppa inspelningen och spara videon, tryck på
högerknappen igen.

För att rotera skärmen, håll in uppknappen i 4 sekunder. För att slå på eller av
ljuset, tryck på uppknappen.

För att återställa nätverk, tryck och håll in nerknappen tills det gröna ljuset
börjar blinka. Detta innebär att nätverket har återställts och behövs återanslutas till
enheten.

För att byta mellan vidvinkel- och telefotolins, tryck på nerknappen.

Nätverksanslutning
För att ansluta din smartphone direkt till kameran, gör följande: Starta

kameran, öppna appen på din smartphone och tryck på +knappen för att lägga till en
enhet. Anslut kameran via WiFi-nätverk. Kamerans hotspot-namn är FTY-xxx. Du
kan också kontrollera kameran med hjälp av din mobil om de är anslutna till samma
nätverk.

För att ansluta kameran till routern, gör följande: välj “anslut till enhetens
hotspot eller router där enheten är lokaliserad”, anslut sedan kameran till din mobil
med hjälp av kamerans hotspot. Hotspot-namnet är FTY-xxx, återvänd sedan och
anslut till det tillgängliga WiFi-nätverket för att spara anslutningen. Efter att kameran
är ansluten till routern kan du titta på kameran i realtid via appen.


