Ghid de utilizare
1. Descarcati aplicatia
Aplicatia se poate gasi pe Magazin Play au App Store sub numele de Yoosee

2. Porniti dispozitivul
Porniti dispozitivul iar acesta va emite sunetul “Du du” in aproximativ 30 de secunde. Daca
acest sunet nu este emis, va rugam sa introduceti degetul in orificiul de resetare si sa tineti
apasat lung pana dispozitivul va emite sunetul unei voci.
3. Adaugati dispozitivul
1. Dupa instalarea aplicatiei si crearea unui cont, conectati telefonul mobil la reteaua de
Wi-Fi (2.4 GHz) din locatia dvs.
2. Intrati in aplicatie si apasati pe butonul Add a Device (+).

3. Selectati metoda (QR code networking)

4. Introduceti parola de la Wi-Fi

5. Scanati codul QR afisat pe telefon cu obiectivul camerei (la o distanta recomandata de
10-20cm)

6. Dupa scanarea codului, camera se va conecta la internet si configurarea dispozitivului va
fi finalizata.

4. Partajarea dispozitivului
1. Invitati-va prietenii sa descarce aplicatia Yoosee si sa isi creeze cont.
2. Detinatorul dispozitivului poate apasa pe butonul “Share” pentru a allege metoda prin
care sa distribuie acces la camera.
3. Urmariti instructiunile din aplicatie pentru a alege permisiunile pe care doriti sa le
acordati persoanei caruia ii oferiti acces la dispozitiv.

Intrebari si raspunsuri

1. Camera nu se poate conecta la Wi-Fi
Verificati de doua ori daca ati introdus parola de la Wi-Fi correct.
Asigurati-va ca router-ul dvs. de wireless este de 2.4 GHz. Daca folositi router cu banda dubla
2.4 GHz-5 GHz, selectati varianta de 2.4 GHz.
2. Dispozitivul apare ca fiind offline
Verificati daca router-ul este activat.
Daca aveti cardul de memorie introdus in camera, scoateti cardul, reporniti camera si routerul. Verificati daca dispozitivul este pornit sau nu.
Daca problema persista, resetati dispozitivul (introduceti degetul in orificiul de resetare si
tineti apasat butonul timp de 5 – 10 secunde. Configurati dispozitivul din nou din aplicatie)
3. Ce sa fac daca dispozitivul apare ca fiind offline dupa ce am schimbat parola de la
wireless?
Camera retine parola originala de la wireless. Daca parola a fost schimbata, dispozitivul nu se
poate active. In aceasta situatie, reconfigurati dispozitivul (introduceti degetul in orificiul de
resetare si tineti apasat butonul timp de 5 – 10 secunde. Configurati dispozitivul din nou din
aplicatie) dupa instructiunile din manual.
4. Nu pot reda inregistrarile din urma
Scoateti si introduceti din nou cardul de memorie. Verificati daca modul de inregistrare este
pornit.
Daca modul de inregistrare este pornit, dar nu exista nicio inregistrare facuta, intrati in
aplicatie, duceti-va la “Settings”, intrati in “Record Settings”, dezactivati “Record Switch” si
formatati cardul. Daca inregistrarea nu poate fi urmarita dupa formatarea cardului, va rugam
sa inlocuiti cardul cu unul nou pentru a incerca.

Observatii

1. Camera este compatibila cu conexiuni Wi-Fi de 2.4 GHz. Inainte de a configura camera,
asigurati-va ca banda de retea este de 2.4 GHz.
2. Camera suporta carduri de memorie de maxim 238G si formatul cardului de memorie
trebuie sa fie FAT32.
3. Camera utilizeaza metoda de inregistrare in bucla, cand cardul de memorie este plin, aceasta
va acoperi cele mai vechi inregistrari.
4. Va rugam sa nu montati dispozitivul in medii dure. Camera poate fi afectata daca este
expusa la temperature extrem de ridicate, umiditate foarte mare, praf, fum, etc.
5. Aplicatia Yoosee va fi actualizata ocazional. Va rugam sa actualizati aplicatia cand veti primi
notificari pe telefon ca exista o versiune noua.
6. Dispozitivul va fi legat automat de contul dvs. Yoosee dupa configurarea acestuia. Inainte de
a conecta dispozitivul la un cont nou Yoosee, va rugam sa il eliminati din aplicatie de pe
contul vechi.
7. Aplicatia Yoosee poate fi descarcata si pe calculatorul dvs. la link-ul urmator:
http://www.yoosee.co

