Instrukcja Obsługi www.elektrostator.pl

Nazwa produktu : Zegarek z ukrytą kamerą + wi-fi
Kod produktu : S133
INFORMACJE OGÓLNE

.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI URZĄDZENIA

.

1) Ustawienie czasu
Wejście do ustawień zegara: wciśnij SET. Wyświetli się 2010 rok i aby dokonać zmiany użyj przycisku
UP lub DOWN. Następnie użyj przycisku SET i przejdź do kolejnych ustawień.
2) Alarm
Jeśli jest wyświetlana godzina, użyj przycisku MODE i ukaże się „--:--”. W celu ustawienia użyj
przycisków UP oraz DOWN, analogicznie jak w ustawieniach godziny.
Istnieje możliwość ustawiania drzemki 1-60 minut oraz rodzaju melodii budzika 1-6.
3) Uruchomienie urządzenia
Aby uruchomić urządzenia używamy przycisku włącz/ wyłącz i ustawiamy go na ON. W celu
uruchomiania modułu wi-fi używamy przycisku -wi-fi
Po wciśnięciu przycisku wi-fi do 3 minut kamera kamera powinna połączyć się z dedykowaną
siecią- dioda czerwona świeci, a niebieska miga.
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Jeśli nie nastąpi połączenie to kamera będzie tworzyć własna sieć – dioda czerwona i
niebieska będzie migać. Wtedy musimy wyszukać nową sieć – stworzoną przez kamerę i
połączyć się.
Następnym krokiem jest uruchomienie aplikacji i połączenie się z kamerą.
4) Aplikacja do obsługi
Pobieramy i instalujemy program do obsługi z App STORE lub Google PLAY – P2P LiveCAM.
5) Konfiguracja z kamerą
Kamera po włączeniu dokona próby połączenia się przez ok. 30 sekund z siecią wi-fi
pierwotnie skonfigurowaną. W tym czasie diody migną i zgasną na około 25-30 sekund.
Jeśli zresetujemy urządzenie lub uruchomimy urządzenie pierwszy raz konieczne jest
odczekanie 25 do 30 sekund w celu, aż zaświecą się diody, a kamera utworzy własną sieć z
kodem UID , który jest naklejony na zegarku.
Gdy smartfon już będzie połączony z siecią stworzoną przez zegarek należy dokonać
połączenia i w pobranej aplikacji dodać nowe urządzenie przez przycisk „+”

Następnie wybieramy przycisk
ADD NEW KAMERA
Aby to uczynić korzystamy z dwóch możliwości:
- skanujemy kod QR z zegarka
- skanujemy sieć wi-fi
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Urządzenie ma hasło ustawione domyślnie na 8888.
Na ekranie smartfona pojawi się kamera i po kliknięciu na miniaturkę – obraz wyświetli się w dużym
formacie.
Na dole ekranu pojawią się ikony do obsługi. Domyślnie nagrywanie i zdjęcia będą zapisywane w
pamięci smartfona. Aby dokonać zminy należy wejść w ustawienia> przycisk Advance Config> SD
Record Config

6) Konfiguracja ustawień

Należy przytrzymać wybraną kamerę prze około 3 sekundy – pojawi się okno menu i
wybieramy Advance config
•

Konfiguracja alarmu
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Tutaj możemy uruchomić detekcję ruchu. MOTION DETEKTION SENSITIVITY służy do wyboru czujności
detekcji. 1 to największa , 7 najmniejsza. Przyciskiem disable anulujemy tę funkcję. Pozostałe funkcje:
- warning tone to sygnalizacja dźwiękowa alarmu
- e-mail alert to możliwość wysyłki zdjęć bezpośrednio na e-mail lub FTP na serwer
- alarm interval to różnica między alarmami
- on-screen display to ustawienie daty i czasu na nagraniu
7) Konfiguracja wi-fi

Należy wybrać sieć i klikamy w nią. Aby się połączyć należy wpisać hasło dla wybranej sieci.
8) NAGRYWANIE NA KARTĘ PAMIĘCI
Wyszukujemy SD Card Record Config > Record
Tutaj mamy możliwość zdecydowania kiedy nagranie ma być zapisane na karcie pamięci. Ustawiamy
jakość nagrania oraz długość pętli od 1 minuty.

Kolejnych własnych ustawień dokonujemy w zakładkach:
•

time setting

•

e-mail config
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•

ftp config

•

change p2p password

Wskazówki dotyczące ładowania:
poprzez port USB w komputerze lub za pomocą ładowarki sieciowej – tylko i wyłącznie 5V.
Użycie innej może spowodować nieodwracalne uszkodzenia sprzętu nie podlegające gwarancji.
Ładowanie 1500mAh około 3-5 godzin zależne od prądu ładowania.

Konfiguracja za pomocą płyty CD
Korzystamy z programu IPC multiViewer – po uruchomieniu nie wpisujemy hasła , natomiast user –
wpisujemy admin.

Na panelu po prawej wybieramy IPCamera Setup. Jak urządzenie zostało połączone z siecią wi-fi do
której podłączony jest komputer – dokonujemy skanowania i wyszukania zegarka klikając w lupkę
search.
Aby uzyskać możliwość podglądu obrazu poza siecią w której podłączona jest kamera wypełniamy
pola :
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- P2P UID : wpisujemy unikalny numer UID z urządzenia
- P2P password – 8888
Wyświetlony adres IP z kamery posłuży nam do podglądu obrazu z wysokości przeglądarki
internetowej. Wystarczy go wpisać w polu do wpisywania adresu www + enter.
Na wyświetlonym ekranie w polu login wpisujemy : admin , hasło
Na pulpicie ukaże się nam plansza z widokiem z kamery oraz z panelem do obsługi urządzenia po
prawej stronie.

Stator Piotr Wojtasik , ul. Jankowicka 23 , 44-200 Rybnik tel. 32 3072343 www.elektrostator.pl

