V1.3

Popis rozhrania

Vysvetlivky

Tento návod je vhodný pre rôzne typy fotoaparátov.

1. Senzor

(Vzhľad kamier sa môže líšiť podľa rôznych typov.
Tento návod slúži na pridanie kamier do aplikácie.)

Návod na rýchlu inštaláciu

2. Tlačidlo Reset

1. Bezdrôtová otočná BABY IP kamera
Senzor 1

3. Slot pre SD kartu

Tlačidlo reštart 2
slot na SD kartu 3
4 DC napájanie

napájanie (5V)

2. WiFi PT kamera

4. DC napájanie
5. Sieťový port a
kontrolka

Zhromažďuje hodnotu okolitej svietivosti,
otočte na infračervené svetlo, ak
osvetlenie je menšie ako 3 luxy.
Pracovný stav zariadenia, dlhým
stlačením 3-5 sekúnd obnovíte na
továrenské nastavenia, kamera vydá hlasné
odkaz o zmene stavu.
SD karta, ukladanie videa a prehrávanie
záznamov.
Napájací port
Pripojte kábel LAN a skontrolujte
kontrolkau aktuálneho stavu zariadenia
(blikne raz /1s, režim hotspotu)

Inštalácia softvéru

3 slot na SD kartu
4 DC napájanie
napájanie (12V)
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3. WiFi PTZ kamera

Na prihlásenie zadajte účet,
telefónne číslo alebo e-mail a
zodpovedajúce heslo a kliknite
na tlačidlo "OK" pre prihlásenie.

5 Sieťový port a
kontrolka

5. Na prezeranie a používanie
cez WiFi, prosíme vyberte
Vzdialený pohľad;
Ak nie je dsotupná sieť, tak je
možné len pripojenie ku
kamere na blízku vzdialenosť,
prosíme vyberte miestne
priame pripojenie;

Kliknite na ikonu sociálneho
softvéru tretej strany,
dokončite prechod do aplikácie
autorizáciiou a prihláste sa.

Stiahnutie a inštalácia aplikácie
Používatelia môžu vyhľadávať „EseeCloud“ v obchode APP alebo „IP PRO“.

2. Otvorte aplikáciu a
kliknite na "+" v
do pravého horného rohu
zadajte skenovací kód
rozhranie;

Prihlásenie tretej strany:

Proces pridávania a konfigurácie Wi-Fi

Google Play alebo naskenujte QR kód nižšie a nainštalujte si aplikáciu.
Tlačidlo reštart

Prihlásenie do účtu

3. Naskenujte QR kód
na zariadení;

4. Kliknite na tlačidlo "Pridať";

Proces pridávania
1. Zvoľte "Vzdialené zobrazenie"
pripojte zariadenie na WiFi,
vyberte správne WiFi,
zadajte heslo, a kliknite na
tlačidlo Potvrdiť;

Pridať režim WIFI (voliteľné)
1. Zapnite zariadenie a počkajte
aby kontrolka zablikala
pomaly sa pripojte k IPCXXX
hotspot v nastaveniach telefónu,
prvotné heslo je 11111111;

3 slot na SD kartu

1
Senzor

4 DC napájanie
napájanie (12V)
Tlačidlo reštart 2

Pred použitím tohto zariadenia si prečítajte tieto pokyny
pre jednoduchšiu a rýchlejšiu inštaláciu.
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5
Sieťový port a
kontrolka

EseeCloud APP

QR kód

Poznámka: Pre systém iOS je potrebná verzia iOS 9.0 alebo novšia.
Pre Android, Android 5.1 alebo novší.

2

3

4

5

2. Prosím, čakajte
vyhladáva sa zariadenie
pre konfiguračnú sieť;

3. Zariadenie je úspešné
pridané, zadajte názov
a heslo k zariadeniu.

Keď nie je možné nájsť QR kód zariadenia
(alebo skenovací kód je neúspešný)
1. Pripojte sa k IPCXXX

2. Kliknite na „Ďalšie spôsoby"

hotspot v nastaveniach telefónu,

na skenovacom rozhraní;

heslo je 11111111;

Proces konfigurácie káblového pridávania

POZOR

Spôsob pridávania 1:

Spôsob pridávania 2:

Spôsob pridávania 3:

1. Zapnite zariadenie,
pripojte ho k routru / switchu
pomocou sieťového kábla,
naskenujte QR kód
kód zariadenia a
kliknite na "Pridať";

1. Vyberte „Pridať podľa ID/IP“
v časti "Iné spôsoby pridania";

1. Ak mobilný telefón
a zariadenie je zapnuté v
rovnakej sieti, vyberte LAN
skenovanie v časti
"Iné spôsoby pridania";

V prípade požiaru alebo blesku neklaďte
produkt na vlhkom a daždivom mieste.
Produkt udržiavať podľa návodu na použitie.

Buďte opatrní, ak uvidíte prílohu s ikonou
nebezpečné napätie, ktoré môže spôsobiť
vážne elektrické nebezpečenstvo.

POZOR

POZOR

POZOR NEBEZPEČENSTVO
ELEKTRICKÝM PRÚDOM

POZOR

Proces pridávania priameho pripojenia
1. Vyberte „Priame pripojenie“
pridať a nastaviť názov
a heslo k zariadeniu
úspešne pridať;
Poznámka: Priame pripojenie
je potrebné pripojiť k hotspot
zariadenia na zobrazenie ukážky
na obrazovke zariadenia.
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2. Zadajte ID zariadenia
a heslo, kliknite na Dokončiť
v hornej časti v pravom rohu
a pridanie je úspešné.

2. Po nastavení názvu
a hesla pre zariadenie
je pridávanie úspešné.

3. Vyberte bezdrôtovú sieť
samostatný fotoaparát a
následné pridanie
proces je rovnaký ako
postup pri
"Pohľad na diaľku" a
"Priame pripojenie";
strany: 4, 5, 6

2. Po vyhľadaní zariadení,
kliknite na Pridať, zadajte
heslo zariadenia a dokončite
pridávanie - pravý horný roh.

Pre zníženie úrazu elektrickým
prúdom prosíme neotvárajte
predný alebo zadný panel produktu.

V prípade zásahu elektrickým prúdom
prosíme odpojte napájanie a volajte
zdravotnícku pomoc.

Upozornenie:
1. Prečítajte si prosíme používateľskú príručku
pred kúpou a použitím produktu
2. Kontaktujte profesionálnych ľudí, ak potrebujete pomôcť s
inštaláciou kamerových zariadení.
3. Pracovné prostredie - teplota: -20°C~+60°C,
relatívna vlhkosť pod 85%
4. Neprekračujte štandardný rozsah používateľskej príručky
teploty, vlhkosti a napätia.

7

8

9

10

11

