
Helyezze a kaputelefonba az akkumulátorokat. 

Töltse le telefonjára az XSH Cam nevű alkalmazást, majd az applikáció 

megnyitása után nyomjon az “Add a device” feliratra. 

   

 

Nyomjon a “Setup device” gombra, ha a kaputelefon gombja körül kéken villog, 

nyomjon a “Yes” feliratra. 

Amennyiben Wifi-hálózatra csatlakoztatva telepíti a kamerát, az applikáció 

automatikusan kitölti a Wifi hálózat nevét és jelszavát, amennyiben nincs beírva 

semmi - töltse ki. 

A “sound wave configuration” feliratra nyomva a telefon hangot ad ki magából, 

tartsa közel a kamerához. 

    

 

 



Sikeres párosítás esetén (a gomb körül kéken villog még mindig) elnevezheti a 

kaputelefont, és jelszót adhat. 

A “select the area where the device is located” feliratra nyomva válassza ki a 

“Non-Chinese mainland” lehetőséget és nyomjon a “Finish” gombra. 

  

 

Ekkor megjelenik a főoldal a kamera képével, a Device felirat mellett található 

fogaskerékre nyomva beállíthatja az értesítéseket ( Push mode-> Silence(ne 

küldjön) / Notification (felugró értesítés) ) 

Share QR Code feliratra nyomva egy QR kód segítségével megoszthatja 

másokkal a kamera képét. 

A Cloud videora nyomva a felhőbe tárolt felvételeket találja (amennyiben nincs 

MicroSD kártya behelyezve, ide menti a mozgásérzékeléskor, gombnyomáskor 

készített felvételeket) 

A Delete device gombra nyomva kitörölheti a kaputelefont az alkalmazásból. 

 



Az élőképre visszatérve különböző funkciókat talál: a fényképezőgép 

piktogramra nyomva fényképet készíthet, a mikrofonra nyomva beszélhet és 

hallhatja, amit a kaputelefon közelében beszélnek, a videókamerára nyomva 

videót készíthet. 

Az Albumban megtekintheti a felvételeket, a Switch gombra nyomva tükröződik 

a kép, a Voice gombra nyomva lenémíthatja a hangot, és a Settings gombra 

nyomva elérheti a beállításokat. 

  

Beállítási lehetőségek: 

SD card - itt engedélyezheti a felhőbe tárolást (Cloud video ON-OFF), illetve amennyiben microSD kártyát 

helyez a kamerába formatálhatja (Format SD card), láthatja a totál kapacitást és hogy mennyi szabad hely 

van még rajta. 

Orientation – itt tükrözheti, forgathatja a kameraképet -> Rotate (forgatás) Mirror (tükrözés) Mirror and 

rotate (tükrözés és forgatás) 

Environment - beállíthatja a megfelelő fényt 

Pir detection - mozgásérzékelő érzékenysége 

LED mode – itt engedélyezheti/tilthatja a nyomógomb körüli világításnak használatát 

Device name and password - módosíthatja a kaputelefon nevét és jelszavát 

Share QR Code – megoszthatja a kaputelefon képét másokkal 


