Посібник
з швидкого старту

Комплект поставки

1 Теічні особливості
Опис пристрою*
ІЧ датчик руу
Мікрофон
Об’єктив
Датчик освітленності
Нічне ІЧ підсвічування

Внутрішня бездротова IP камера
IP камера

Кабель живлення
USB

Мережевий
адаптер

CD диск
(опціонально)

LAN

Монтаж
1. Повертайте основу камери до ти пір, поки
точки a і b не співпадуть, що дозволить зняти
монтажну пластину.
2. Встановіть монтажну панель а на стіну або
стелю за допомогою монтажни гвинтів.

WPS/Скидання
Статус
Живлення

a

Слот для карт пам’ят

b

Руководство
по быстрой установке

Модель: Tecsar Airy TA-1/ TA-2

Модель: Tecsar Airy TA-1/TA-2

*малюнок для моделі ТА-2, у моделі ТА-1 вбудований ІЧ датчик
руу відсутній, а на його місці знаодиться діод нічного
ІЧ підсвічування.

Інтернет

Маршрутизатор
WPS

3. З’єднайте точки a і b, щоб вставити основу
камери в монтажну пластину. Поверніть
основу камери так, щоб точки a і b більше
не збігалися, це надійно закріпить камеру
на основі.

Внутренняя беспроводная IP камера

Посібник
з швидкого старту

Підключення

a b

1. Після підключення адаптера живлення
камера за замовчуванням переодить
в режим EZLink.
2. Увімкніть бездротовий маршрутизатор.
Перш ніж продовжити, зверніть увагу
на наступне:
• Переконайтеся, що ваш смартфон
знаодиться поруч з камерою.
• Не використовуйте кабель Ethernet для
підключення камери, якщо ви очете
використовувати бездротове з'єднання.
• Переконайтеся, що смартфон підключений
до бездротового маршрутизатора.

Стан інформаційни світлодіодів

2 Додавання IP камери

3 Доступ до IP камери
Після того, як камера була успішно додана, ви
можете отримати доступ до неї через мобільний
додаток або браузер.

Індикатор мережі

Опис

Ви можете підключити IP камеру до смартфону.

Горить постійно

Дротове підключення

Блимає кожні 0,2 сек.

EZLink (за замовчанням)

1. Завантажте додаток

Блимає кожні 0,4 сек.

Підключення по WPS

Повільно блимає
кожну 1 сек.

Підключено Wi-Fi

Завітайте до магазинів App Store або Google
Play та знайдіть додаток “Cloud IPC”. Будь
ласка, завантажте та встановіть його.
Після успішної установки з’явиться значок
додатку:

Якщо ви очете використовувати камеру через
браузер, ви повинні знайти її IP в локальній мережі.
1. Завантажте інструмент SearchTool
за посиланням: http://goo.gl/UkxFzV

4 Поширені питання
3. Двічі клікніть по камері зі списку, і браузер
за замовчанням відкриє сторінку воду.

Забули ім’я користувача / пароль

4. При першому воді необідно завантажити
і встановити плагін!

1. Натискайте кнопку “Скидання” протягом
10 секунд при включеній камері.

5. Після воду ви можете управляти камерою
через браузер.

Відновіть камеру до заводськи налаштувань:

2. Відпустіть кнопку та почекайте приблизно
30 секунд, камера автоматично
перезавантажиться та відновить заводські
налаштування, включаючи ім’я користувача /
пароль: admin / (пустий).
Увага!

2. Додайте IP камеру
Запустіть додаток, потім натисніть кнопку “+” і
виконайте інструкції майстра установки, щоб
додати камеру.

Будь ласка, переконайтесь, що камера і ПК
знаодяться в одній локальній мережі.

2. Відкрийте SearchTool.

• Після відновлення заводськи налаштувань
потрібно знову підключитися до Wi-Fi, після
чого ви зможете використовувати майстра
установки.
• Якщо ваш пристрій не вдалося додати через
Wi-Fi, ви можете скористатися WPS, або
налаштувати бездротове підключення через
веб-інтерфейс (див. Пункт 3).

