
Ръководство за употреба на 
български език 

 от  
“ДОНШОП” ЕООД 

 
 
В него ще намерите подробна информация за свързване на  
wireless камерата към вашия телефон, посредством 
мобилно приложение. Ръководството представлява 
снимков материал с обяснения стъпка по стъпка как да 
въведете камерата в експлоатация. 
 
Ако се затруднявате с процеса на инсталиране или имате 
някакви допълнителни въпроси може да се свържете с нас 
на посочения телефон или имейл адрес. 

 
Телефон за връзка с наш оператор - 0888819223 
Електронен адрес за кореспонденция – donshop@abv.bg 
 

 

WiFi IP Камера С Micro SD Карта X3 

 

mailto:donshop@abv.bg


1. Изтеглете приложението  163Eye  от  Googleplay или App 

store 

 

2. Регистрация 

Отворете приложението 

 



Веднага ви излиза следния прозорец 

 

Плъзгате с пръст върху екрана 2 пъти наляво докато не 

видите следното и натискате START 

 



Следва да направим регистрация 

 

 

Въведете валиден имейл адрес 

А тук вашата парола ( трябва да 

съдържа поне 8 цифри и букви) 

Повторете паролата 

И накрая натискате Register 

 



 

 

 

Натиснете  +1 

 Изберете Bulgarian 



 

 

За да добавите камерата натискате  + 



Сега вземете камерата като НЕ трябва да държите горната част с 

ръце. Свържете зарядното устройство с камерата и го включете в 

електрическата мрежа. Тя ще започне да се върти  докато не стигне крайно 

положение. Изчакайте малко докато се върне в първоначално 

положение.  След това натиснете и задръжте бутона Reset (намира се на 

задната част точно до входа за включване на зарядното)  докато не чуете 

звук ОТ ГОВОРИТЕЛЯ И. ЩЕ СВЕТНАТ ТРИТЕ ДИОДА ОТПРЕД И ТОВА Е ЗНАК, ЧЕ МОЖЕ ДА 

ПРОДЪЛЖИТЕ КЪМ СЛЕДВАЩАТА СТЪПКА. 

 

 

РЕСЕТ БУТОН 



 

 

 

 

 

Избирате начин на свързване чрез 

Wi-fi 



 

Ако телефонът  ви е свързан към 

интернет  чрез  мобилни  данни 

ще ви изпише показаното на 

снимката. Необходимо е да го 

свържете чрез Wi-fi и да натиснете 

I get it, и да изберете отново 

иконката от предходната снимка. 



 

 

Устройството автоматично 

открива вашия рутер, но ръчно 

трябва да въведете паролата в 

бялото поле и натискате Next. 



 

 

 

Увеличете звука на вашия телефон 

и натиснете Next 

От него започва се чува 

специфичен звук . Насочете го с 

говорителите към камерата( както 

се вижда на предходната 

снимката) , като разстоянието 

между тях да е 30 см и стоите така 

докато връзката с рутера се 

осъществи. 



 

 

 

 

След успешното свързване се 

изисква въвеждане на парола, 

намираща се на дъното на 

камерата и натискате Next 

парола 

                   

Вашата парола 



 

 

Натискате плей бутона в центъра 

на изображението и вече имате 

картина и звук в реално време 



 


