
Figyelem!

A kamera részei

A készülék üzembe helyezése

Ne helyezzen súlyos tárgyat az eszközre!!
Óvatosan tisztítsa a készüléket, annak csatlakozóit. Tisztítás előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a 
készüléket!
A készüléket ne szedje szét, ne javítsa, ne cseréljen benne alkatrészeket!
Kerülje az erős mechanikai behatásokat, ne ejtse le a készüléket!
Működtetési környezet
A készüléket 0-40C° fok közötti helyen üzemeltesse. Kerülje közvetlen napfény, fűtőtest hatását,
Ne telepítse a készüléket párás környezetbe!
Ne tegye ki a készüléket füst és por hatásának!
A készüléket stabil helyre szerelje, védje leeséstől.

1. Előlap objektívvel, infra LED-ekkel
2. kamera ház
3. Wi-Fi antenna
4. SD kártya helye
5. LAN hálózati csatlakozó
6. 12V-os táp csatlakozó

Használat előtt olvassa végig ezt a leírást.
Kidobozolás után ellenőrizze, hogy a készülék 
sértetlen és minden alkatrésze megvan-e?
Mielőtt bekapcsolja a kamerát, helyezze be a 
mikro SD kártyát a készülék alján lévő nyíláson 
keresztül a kártyatartó résbe. Ehhez a gumidugót 
távolítsa el, majd a kártya behelyezése után tegye 
vissza. 
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Ezután csatlakoztassa az adaptert a kamerához (8) vagy a toldó vezetékhez., majd a 230V-os háló-
zathoz.
A kamera alaphelyzetben a vezetékes LAN hálózatra van beállítva, így a LAN-hoz csatlakoztatva 
(7) már használatra kész. Célszerű mobil telefonnal, vagy tablettel elkezdeni a részletes beállítást. 
Amennyiben a mobilra sikerül telepíteni az „ IEye” alkalmazást, a kamera összes paremétere beállít-
ható lesz. Ezzel a szoftverrel tudja a Wi-Fi üzemmódot is beállítani.
A beállítás feltétele, hogy a használni kívánt helyszínen a kamera és a mobil azonos hálózathoz (rou-
terhez) legyen csatlakoztatva. A Wi-Fi beállítása után a kamerát újra kell indítani (reboot) úgy, hogy 
a LAN kábelt előzőleg már kihúzza a kamerából. Wi-Fi használatakor a mellékelt antenna (3) legyen 
a készülékhez csatlakoztatva!
Célszerű fenti beállításokat még a végleges helyre való felszerelés előtt elvégezni.
Ezen beállítások után használhatja monitorozásra a PC-t, laptopot is a letölthető CMS szoftverrel, 
vagy bármely ONVIF protokollt használó programmal.
Figyelem: A mikro SD kártyát használat előtt formázza meg! A formázást PC-vel, vagy a kamera 
segítségével végezheti el.

A szoftver lehetővé teszi, hogy a kamerát az Interneten keresztül egy un. „felhőn” keresztül bárhon-
nan megfigyelhesse.
Ehhez a „felhő”be való regisztrálást kell először elvégeznie. A Accounthoz írja be a telefonszámát (1. 
kép) , vagy a
meglévő mailcímét (2. kép) , a jelszóhoz a használni kívánt új jelszavát., majd kattintson a „register” 
sávra. Ezután már a
„Login” sávot használhatja a bejelentkezésre.

Letöltés után telepítse a szoftvert, majd indítsa el mobil készülékén.

Az iEye alkalmazás letöltése és regisztrálás

Regisztrálás telefonszám segítségével, vagy Email-ben

1.kép 2.kép



Új készülék (kamera) felvétele a listába

Ha a kamera már be van kapcsolva és a helyi hálózatra van csatlakoztatva, akkor a mobil készüléket 
is a hálózathoz kell
csatlakoztatni (pl. Wi-Fi –n keresztül). A készülék a hálózaton automatikusan megkeresi és felismeri 
a kamerát. (3.
kép). Ezután a „discover” sávra kattintva az új készülék a listában megjelenik (4. kép).

A „+” gombra kattintva az eszköz megjelenik a listában. A bejelentkezéshez a gyári jelszó 123456.

A megjelenő kis felső képre kattintva a kamera képe meg-
jelenik a mobil készüléken. (5. kép)
Az eszköz a listából az eszköz nevére hosszan kattintva 
távolítható el.
Élő kép megtekintése , mezők jelentése:

3.kép 4.kép

5.kép



Általános beállítások

Riasztási beállítások

A megjelenő mezőben az egyes funkciók jelntése az alábbiakban található. 

Beállíthatja, hogy a kép változása esetén a kamera milyen tí-
pusú műveletet hajtson végre
Állítsa be a megfelelő mail címet, ahová a kamera értesítést 
küldhet. ( 6. kép)
Figyelem:
Egy jogosultsággal (account) csak
egy felhasználó léphet egyszerre a rendszerbe, ha
többen szeretnék egyszerre használni a kamerát
akkor több jogosultságot kell kialakítani.

6.kép



Felvételi beállítások

További beállítási menüpontok

Megjegyzés

Monitorozás PC-vel, a CMS program használata

A további beállításokat a „System Settings” menüpontban végezheti el. Itt lehet kijelentkezni a kame-
rából és kilépni a programból.

Ha elfelejtette a kamera új jelszavát, ez esetben a készülék alján található SD kártyahely melletti 
RESET gombbal a jelszót visszaállíthatja az alaphelyzetbe (123456).

A következő oldalról letöltheti a Windows alatt használható CMS programot :http://www.ihomeapp.
cn/
Amennyiben a használni kívánt PC egy hálózaton van a megfigyelni kívánt kamerával, úgy a program 
automatikusan megtalálja a kamerát. A program alap felhasználója: admin, jelszó nincs.



Ezután a baloldalon megjelenő kamera azonosítójára kattintva a kép megjelenik a középső (osztott) 
mezőben.
Az itt megjelenő videót rögzítheti a PC-re is, ill. fényképet is készíthet róla.
A program segítségével a kamera SD kártyájára rögzített képeket és videókat is megtekintheti, ill. 
letöltheti a PC-re.


