Indoor Security Camera
הוראות חיבור מצלמה
לנוחיותך מדריך זה ומדריכים מצולמים זמינים
באתר שלנו; לעמוד ההדרכות סרקו קוד QR

אנו מודים לך על שרכשת
מוצר מבית iSeems

חיבור ראשוני למצלמה באמצעות Wi-Fi
(מדריך מצולם באתר)
1.1התקן והפעל אפלקציית (ישומון)  ;iSeemsאייקון שיתקבל
2.2חבר את ספק הכוח לשקע החשמל וקצה הכבל למצלמה
(המצלמה תבצע סיבוב איפוס).
3.3עם סיום הסיבוב ,תחל מנגינת ( ding-dongהמנגינה תושמע כל עוד אין
חיבור לאינטרנט).
4.4פתח ישומון ,ובתחתית המסך תחת הכותרת  Add New Cameraהקלק
על  ,Wi-Fi smart configולאחר מכן על .Next
5.5הזן את סיסמת הרשת האלחוטית והקלק  .Nextהמצלמה תחובר לרשת
האלחוטית שבחרת( .וודא שהמכשיר עליו התקנת את הישומון מחובר
לרשת אלחוטית הרצוייה  Wi-Fi Name -ובתדר  2.4Ghzבלבד).
המצלמה מחוברת.

iSeems
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חיבור ראשוני למצלמה באמצעות כבל רשת
(מדריך מצולם באתר)
1.1התקן והפעל אפלקציית (ישומון)  ;iSeemsאייקון שיתקבל
2.2חבר את ספק הכוח לשקע החשמל וקצה הכבל למצלמה
(המצלמה תבצע סיבוב איפוס).
3.3עם סיום הסיבוב ,תחל מנגינת ( ding-dongהמנגינה תושמע כל עוד אין
חיבור לאינטרנט).
4.4חבר בכבל רשת את המצלמה לנתב (ראוטר); נורות חיבור הרשת במצלמה
ובנתב יחלו להבהב ,והמנגינה תיפסק תוך כדקה (כבל רשת לא כלול).
5.5פתח ישומון ,ובתחתית המסך תחת הכותרת  Add New Cameraהקלק
על .Scan / LAN Search
6.6הקלק  Scanוסרוק את קוד ה QR-המודבק בתחתית המצלמה וגם על
אריזת הקרטון .במידה והסמארטפון מחובר לנתב ב ,Wi-Fi-ניתן לבחור
 Searchלבחירת המצלמה שחיברת לכבל הרשת.
7.7הקלק  ;Addהמצלמה מחוברת.

iSeems

הזדמנות! תנו שם למצלמה:
סלון ,מרפסת ,משרד ,לובי ,מחסן ,חדר ילדים וכו'...
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ישומון iSeems

המסך הראשי

המסך הראשי יכול להכיל עד  4מצלמות ,בשידור חי:
לתפריט הקלק על -
הקלקה על ריבוע מצלמה תפתח מסך צפייה גדול
הטו את המכשיר לקבלת מסך מלא
ניתן להזיז את המצלמה בעזרת החצים או "במשיכת" התמונה עם האצבע
הקלקה על
הקלקה על

תפתח את אפשרויות המצלמה
תאפשר הוספת מצלמה (שכבר הוגדרה) למסך הראשי

בחלק התחתון ניתן להוסיף מצלמה על ידי חיבור חוטי ואלחוטי
בתחתית מסך הצפייה ישנן אפשרויות רבות:

ניגודיות

הפוך אופקית
הפוך אנכית

ב ְ ּהִירוּת
קצב רענון

ראיית לילה
נעימה

מד טמפרטורה
ולחות

(בחלק מהדגמים)
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מיקומים קבועים
סיור

כפתורי הזום
רזולוצייה

רמקול/
מיקרופון
צילום וידאו

צילום תמונה

(בחלק מהדגמים)
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הגדרות
מחיקה

(סיסמא,Wi-Fi ,

החלפת מצלמה
הקלטות ידניות
מרשימה

התראות והקלטות)

הקלקה על
בחר

תפתח את אפשרויות המצלמה;

 .1שינוי סיסמת ברירת המחדל .admin
מומלץ מאוד!
 .2הזנת  /עדכון סיסמת הרשת
האלחוטית למצלמה

 .3הגדרת אירוע:
כיוון רגישות חיישן זיהוי תזוזה
התראות מתפרצות
בחירת סוג התראה

 .4הגדרת הקלטה:
הקלטה מלאה 24/7 -
הקלטה בזיהוי תזוזה
ללא הקלטה
להקלטות יש להתקין כרטיס זכרון
במצלמה (לא כלול)
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לקבלת עדכונים ושידרוגי תוכנה יש להזין את המייל באתר.
המצלמה התחברה ,הפסיקה לנגן  ding-dongאך אין תמונה?
 .1סגור את הישומון משורת המשימות ( ,)force closeופתח שוב
 .2כנס ל Camera’s list-לוודא שברשימה אין מצלמות זהות ( - UIDמחק
במידה ויש .)...ואז הקלק " +הוסף מצלמה" ובחר מצלמה רצוייה

הגדרות

וAdvance Settings-

שאלות נפוצות

יומן הקלטות

המצלמה לא מגיבה  /לא מנגנת  /תמונה קפואה?
אפס את המצלמה ע"י לחיצה רצופה ( 10שניות) על כפתור האתחול השקוע,
הממוקם לצד האנטנה ( )resetוהתקן שוב
התמונה מרצדת?
שנה  refresh rateבין 50Hz / 60Hz
איך משנים רשת בחיבור ?Wi-Fi Name
צא מהישומון ,ובאמצעות תפריט חיבורי  Wi-Fiהרגיל של הסמארטפון התחבר
לרשת הנכונה ( 2.4Ghzבלבד)...
למה יש מנגינת  ding-dongמעצבנת???
המנגינה תושמע כל עוד אין חיבור לאינטרנט בכדי למנוע מצב שהמצלמה
בחשמל איך אינה מחוברת לרשת .אז נתקו מהחשמל או חברו לרשת...
התקנתי אך אינני רואה את המצלמה במסך הראשי
כנס לתפריט ול Camera's List -ובחר מצלמה מהרשימה; לחלופין הקלק
 Scan / LAN Searchואז  Searchלקבלת המצלמות המחוברות לנתב
התמונה מטושטשת  /אינה חדה?
וודא שהסרת את הניילון המגן על העדשה ובמידת הצורך ניתן לסובב את
הטבעת החיצונית שעל העדשה לשינוי פוקוס
המצלמה מגניבה ואני מרוצה?
איזה כיף!!! השוויצו ותדאגו שגם חברים שלכם יקנו ,אנחנו נצ'פר את שניכם.
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אחריות

תנאי האחריות:

על מנת להנות מהמצלמה ובכדי לשמור על תקינותה ,יש לקרוא בעיון ולהקפיד
על ההוראות .גילית פגם במצלמה חדשה? יש להחזירה מיידית ,ובאריזה
המקורית למקום הרכישה; המצלמה תיבדק ,תתוקן או תוחלף במעבדתנו.

1.1האחריות הינה לתקופה של  12חודשים.

יש להקפיד:
1.1מצלמה זו הינה לשימוש פנימי בלבד .יש להתקין את המצלמה הרחק
ממקור אש ,שמש ,חום ,רטיבות או אבק ,ולהשתמש בזהירות כבכל
מכשיר חשמלי.
2.2אין להתקין את המצלמה במקום בו הטמפרטורה היא מעל  50מעלות או
מתחת ל 10-מעלות צלזיוס.

2.2האחריות תכובד רק כנגד הצגת חשבונית הקנייה המקורית.
3.3אין להסיר או לפגום במדבקות שעל המוצר .הסרתם תפגום באחריות.
4.4האחריות איננה כוללת נזקים פיזיים לרבות נפילה ,שבר ,סדק ,רטיבות,
קצר חשמלי וכל נזק שיתגלה במכשיר בעקבות שימוש לא מתאים במוצר
כגון אי הקפדה על הוראות ההפעלה ו/או חיבור שלא לפי הוראות אלו,
הזזת העדשה בכוח וכו'
5.5אין אחריות לכל מידע שנשמר על המצלמה או על צד שלישי (כרטיס זיכרון,
 ,FTPמחשב וכו').

3.3אין להתקין את המצלמה במקומות בהם הלחות גבוהה.
4.4אין לגעת בעדשה; במידת הצורך יש לנקות בעדינות עם מטלית
וקצת אַלכֹּהוֹל.
5.5למצלמה חיישנים רגישים – יש לשמור עליה ממכות ופגיעות.
6.6אל תכוון לעדשת המצלמה אור חזק שעלול לגרום נזק לחיישן הצילום.

לבירורים ומידע טכני ניתן לפנות לספק או ישירות אלינו באתר שלנו
 .www.iSeems.comמספר אישור התאמה אלחוטי של משרד התקשורת
מוטבע על הקופסא .אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר ,ולא
לעשות בו כל שינוי טכני אחר.

7.7אין לחבר למצלמה ספק כוח מלבד הספק המקורי.
8.8באם נתקלת במהלך השימוש באירוע חריג או רעש בלתי סביר ,נתק מיד
מהחשמל ופנה למפיץ.
9.9חלק מהאפשריות נתמכות רק בדגמים מסוימים; לקבלת מפרט מלא סרקו
קוד  QRהמופיע על האריזה וכמובן באתר .www.iSeems.com
1010הקופסא מכילה מצלמה ,ספק כוח ,זרוע תלייה ,ברגים  /דיבלים ,וספרון
הוראות זה.

מטעמי נוחות בלבד חלק מהמדריך נוסח בלשון זכר אך מיועד לנשים וגברים
כאחד ,תודה על ההבנה.
שומרים על הסביבה  -לאחר השימוש ,השלך לפח מיחזור הנייר.

מדריך חיבור מהיר למצלמת iSeems
1.1התקן את הישומון  iSeemsעל הסמארטפון  /טאבלט  /אייפד וכו' .אייקון
( QRישיר לעמוד ההדרכות למטה)...
שיתקבל:
2.2חבר את ספק הכוח לשקע החשמל וקצה הכבל למצלמה
(המצלמה תבצע סיבוב איפוס)
3.3עם סיום הסיבוב ,תחל מנגינת ( ding-dongהמנגינה תושמע כל עוד אין
חיבור לאינטרנט)
חיבור אלחוטי :Wi-Fi -
1.1חבר את המכשיר עליו מותקן הישומון לרשת האלחוטית הרצוייה
2.2פתח את הישומון ,ובתחתית המסך תחת הכותרת Add New Camera
הקלק על  Wi-Fi smart configולאחר מכן על Next
3.3הזן את סיסמת הרשת האלחוטית ,ואשר .המצלמה תתווסף למסך הראשי
חיבור כבל רשת:
1.1חבר בכבל רשת את המצלמה לנתב ,המנגינה תיפסק תוך כדקה
2.2פתח את הישומון ,ובתחתית המסך תחת הכותרת Add New Camera
הקלק על Scan / LAN Search
3.3הקלק  Scanוסרוק את קוד ה QR -המודבק בתחתית המצלמה וגם על
אריזת הקרטון .במידה והסמארטפון מחובר לנתב ב ,Wi-Fi-ניתן לבחור
 Searchלבחירת המצלמה שחיברת לכבל הרשת.
מומלץ לשנות את סיסמת ברירת המחדל "."admin

!Enjoy

