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1 . Začátek

1.
2.
3.
4.

Kameru připojte k napájení a internetu (LAN)
Nastavte kameru na DHCP – bod 2.2
Připojte kameru k Wifi přes webové rozhraní – bod 2
Stáhněte si aplikaci Free IP a přidejte kameru

2. Správa přes webové rozhraní a nastavení wifi

2.1 – Kameru je nutné připojit do stejné internetové sítě jako PC.

2.2 – Do PC nainstalujte program IP search
-

-

-

Tento program slouží ke zjištění IP adresy připojené kamery
Hledání aktivujete stiskem ikony „Search“
Pokud máte připojených více kamer je nutné vybrat tu správnou podle kódu
mac. Tento kód je umístěn na etiketě na spodní straně kamery.
Poté kameru vyberte jedním stiskem, taky aby se Vám zbarvil řádek.
Zatrhněte možnost DHCP enable, vyplňte user (admin), pasword (admin) a
změnu uložte kliknutím na ikonu „modify“.
Dále klikněte dvojklikem na řádek vybrané kamery. Následně se Vám zobrazí
odkaz webového rozhraní kamery (tuto stránku je nutné otevřít v prohlížeči
explorer 9-11).
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2.3 - Přihlášení do webového rozhraní
-

Před přihlášením je nutné stáhnout a nainstalovat plugin.

Po instalaci obnovte připojení a zobrazí se Vám již přihlašovací okno.
Přihlašovací údaje : User – admin
Pass - admin
Poté klikněte na složku „configuration“ , „network“, advance setup, wifi a vyberte Vaší
síť a vložte heslo síťě (Key).
Nastavení uložíte kliknutím na ikonku „Save“.
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3. Stažení aplikace FreeIP
1. Stáhněte si aplikaci FreeIP z Obchodu Play (Android), nebo App Store (iOS).

Android

iOS

¨

2. Zapněte aplikaci FreeIP
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3. Po naběhnutí aplikace klikněte na tlačítko vlevo nahoře pro zobrazení menu a zde
zvolte položku SN login.

4. Naskenujte QR
krytu kamery.

5.

kód, který se nachází na balení či

Další dvě položky jsou Vaše uživatelské jméno (účet) a heslo. Jméno účtu je admin.
Heslo je základně nastavené také na „admin“.

6. Nyní už jen zbývá potvrdit Vámi zadané údaje kliknutím na Login a máte hotovo. Nyní
byste měli vidět online obraz z kamery na Vašem telefonu.

Pozn. Pokud si nevíte rady, zkuste se podívat na naše video, kde můžete vidět přidání
zařízení v mobilní aplikaci: http://blog.spyobchod.cz/pridani-kamery-ci-nvr-do-aplikace-freeip/
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4 . Specifikace

5. Závěrečná ustanovení
Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie
Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou
odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.
Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné
používání musí být se souhlasem této společnosti.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete
informovat na našem e-mailu: info@spyobchod.cz
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