
Wifi špionážní hodiny CC29
Návod k použití 

Upozornění! Tento model je výrobcem odesílán ve 2 variantách. Jakožto distributor nemůžeme ovlivnit, která verze 
aktuálně dorazí na náš sklad. Tento návod je vytvořen na základě testování obou verzí wifi kamery skryté v budíku. 
Pokud zjistíte, že došlo k nějaké další změně, která není v manuálu zapsána, prosíme kontaktujte naší technickou 
podporu pro aktualizaci manuálu.

VERZE 1 VERZE 2

Zapínání:

Verze 1: 
odklopte zadní kryt a do přihrádky vložte baterii Li-ion 18650, která je součástí balení.  Krátce stiskněte tlačítko 
ON/OFF indikační LED diody se rozsvítí (modrá a zelená)

Verze 2:
odklopte zadní kryt a do přihrádky vložte baterii Li-ion 18650, která je součástí balení.  Posuvné tlačítko ON/OFF 
přepněte na pozici ON. Indikační LED diody se rozsvítí (modrá bliká a červená svítí)

Vypínání:
Verze 1: 
Podržte tlačítko ON/OFF po dobu cca. 5 sekund indikační LED diody se zhasnou.
Verze 2:
Posuvné tlačítko ON/OFF přepněte na pozici OFF. Indikační LED diody se zhasnou

Nastavení hodin:
Verze 1: 
tlačítka pro nastavení hodin nejsou přítomna, čas se synchronizuje pomocí aplikace. Budík musí být spárován s 
routerem prostřednictvím aplikace (Settings-> date&time -> GTM +2:00)
Verze 2:
tlačítka pro nastavení hodin nejsou přítomna (pouze maketa), čas se synchronizuje pomocí aplikace. Camera 
Settings-> Time -> GTM +2:00.

Aplikace ke stažení:
Verze 1:  HDlivecam Verze 2: HDWiFiCam Pro

Manuály k těmto aplikacím stáhnete zvlášť. Přímo u výrobku naleznete také video tutoriály.

Před použitím mějte budík vždy řádně nabitý.  Pro nabíjení použijte přiložený USB kabel a zapojte jej do PC nebo do USB adaptéru 
(adaptér není součástí balení. Můžete si jej dokoupit, nebo použít jakýkoliv např. od mobilního telefonu). Úroveň nabití baterie 
můžete sledovat v aplikaci.  

RESET: Pokud kamera není vidět v síti a nelze ji spárovat s aplikací, resetujte ji pomocí přiložené sponky (můžete použít i 
kancelářskou sponku). Podržte RESET tlačítko po dobu cca.5 - 10 sekund LED diody zhasnou a opětovně se rozsvítí.
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