Instrukcja ustawienia sieci w kamerze spy wifi
I-Aplikacje dla urządzeń mobilnych
Dla urządzeń Android, wyszukaj i pobierz aplikacje z Google Play :P2PLiveCam
Dla urządzeń iOS, wyszukaj I pobierz aplikacje z App Store:P2PliveCam

II Połączenie i podgląd kamery na urządzeniach mobilnych
1. Zachowując ostrożność podłącz akumulator zgodnie z kolorami do wtyczki kamery.
2. Za pomocą kabla mikro USB podłącz zasilanie do kamery.
(bez podłączonego zasilania może nie udać się konfiguracja lub połączenie)
3 Zainstaluj na smartphonie lub tablecie odpowiednią aplikacje
4. Włącz przycisk zasilania w kamerze,
5. Następnie długo naciśnij przycisk reset kamery (około 10sek).
6. Włącz WiFi w ustawieniach smartphona lub tabletu
7. kamera po chwili utworzy sieć wifi
8. Połącz się smartphonem lub tabletem z siecią utworzoną przez kamerę
9. Uruchom aplikacje

kliknij

kliknij na nią

10. naciśnij I przytrzymaj

wyszukaj twoją kamerę,

.

11. Przejdź do Advance Config następnie (WIFI CONFG),
12. Wybierz twoją sieć SSID (Wifi domowe) przez którą twoja kamera ma udostępniać obraz video w sieci
i uzupełnij Pasword (hasło twojej sieci domowej)
13. Kamera wykonuje restart i podłącza się do twojej domowej sieci WiFi co trwa chwile
14. Przy kolejnym uruchomieniu podglądu będziesz poproszony o zmianę hasła dostępu do usługi P2P
(fabrycznie brak hasła)

Połączenie i podgląd kamery poprzez przeglądarkę internetową
przy użyciu komputera PC
1. Zachowując ostrożność podłącz akumulator zgodnie z kolorami do wtyczki kamery.
2. Za pomocą kabla mikro USB podłącz zasilanie do kamery.
(bez podłączonego zasilania może nie udać się konfiguracja lub połączenie)
3. Włącz przycisk zasilania w kamerze,
4. Następnie długo naciśnij przycisk reset kamery (około 10sek).
6. Włącz WiFi w ustawieniach komputera
7. kamera po chwili utworzy sieć wifi
8. Połącz się z siecią utworzoną przez kamerę

9. Na dostarczonej płycie odnajdź program IP Camera finder rozpakuj archiwum

10.kliknij

aby wyświetlić kamery IP dostępne w twojej sieci

11. Dwa razy kliknij na adres kamery z którą zamierzasz się połączyć
12. Przejdziesz do strony logowania (login: admin , hasło fabryczne puste)
13. W następnym kroku zostaniesz poproszony o zainstalowanie plugin do twojej przeglądarki,
W tym celu pobierz, zainstaluj oraz zezwól na jego włączanie.

14. W następnym kroku zostaniesz poproszony o zainstalowanie plugin do twojej przeglądarki,
W tym celu pobierz, zainstaluj oraz zezwól na jego włączanie.
15. W Uruchomionym oknie będzie widoczny obraz kamery oraz dostęp do menu kamery

16. Kliknij

aby przejść do ustawień kamery

17. Przejdź do ustawień sieci NETWORK wybierz twoją sieć wifi podaj hasło dostępu i zapisz nowe ustawienia.
Kamera restartuje ,
teraz możesz połączyć się z kamerą przez twoją domową sieć wifi lub skorzystać z aplikacji mobilnej

