Uživatelský manuál P2P bezdrátové IP kamery
PC klientská verze 2.1

Stručné instrukce:
Skutečné Plug and Play (P2P) je zcela nová technologie na trhu s IP kamerami.
IP kamery se tak snadněji instalují a ovládají. S P2P IP kamerou:
•

Nepotřebujete nastavovat porty

•
•
•

Nepotřebujete používat další DDNS
Nemusíte měnit nastavení konfigurace routeru
Nemusíte pro sledování živého video streamu používat IE link na internetu.

Jediné, co potřebujete, je následovat naše stručné instrukce a instalace může být provedena v jediné
minutě.

1. Instalace PC klienta v místní síti a vzdálené sledování přes internet
a)

Stáhněte si PC klienta z naší oficiální webové stránky: www.netcam360.com nebo
www.rgb.vision
Poklikejte na ikonu programu.

b) Pokud v průběhu stahování a instalace Váš antivirový systém zahlásí podezření na virus, nebo
že program není bezpečný, prosíme, ignorujte to.
c)

Následujte instrukce programu a zvolte si příslušný jazyk.

a)

Dokončete instalaci softwaru a ve Vašem počítači se objeví nová ikona.

2.Přidání kamery:
b) Základní vzhled rozhraní PC klienta

c)
•
•
•

Přidání kamery v síti LAN, vyhledávání v místní síti
Ujistěte se, že Váš počítač i kamera jsou připojeny ke stejnému routeru.
Klikněte na “Nastavení zařízení” v dolním levém rohu.
Klikněte na “Otevřít vyhledávací nástroje”.

•

Klikněte na “Vyhledat” a zobrazí se seznam kamer v místní síti.

•

Dvojklikem přidejte kameru, kterou si přejete:

•
•
•
•
•

Kamera se objeví na seznamu výše.
Můžete přidat další kamery kliknutím na “Přidat” a manuálním vložením informací o kameře.
Můžete také přidat kamery přímo kliknutím na kamery v seznamu vyhledaných kamer
Můžete změnit jméno kamery kliknutím na “Upravit”
Můžete smazat kameru kliknutím na “Smazat”

•

Pokud je ikona kamery žlutá, je odpojená od PC klienta.

•

Pokud přesunete ikonu do pravého okna, po připojení zezelená a kamera tak bude připravena
k online provozu.

d)
•
•
•

Přidání kamery vzdáleně přes internet.
Klikněte na “Nastavení zařízení”
Klikněte přímo na “Přidat”
Přímo vložte informace níže:
o UID, které naleznete na spodku kamery.
Přednastavené uživatelské jméno je “admin”, bez hesla. Po nastavení kamery ihned
změňte své heslo z bezpečnostních důvodů
o Pojmenujte svou kameru dle libosti, pokud chcete.
o Další informace jsou přednastaveny z výroby.
Po těchto krocích je kamera přidána

o

a)

3.Hlavní funkce PC klienta:
a)

Jakmile je kamera online, dvakrát poklikejte na název zelené kamery

b) Změna uživatelského jména a hesla a nastavení uživatelského oprávnění:

c)

Nastavení emailu: nastavení oznámení o detekci pohybu přes email:

d) Nastavení DDNS (není nutné, používá se pro případ, že byste chtěli sdílet živý video stream
přes URL odkaz)

e)

Alarm: Můžete nastavit alarm detektoru pohybu podle Vašich potřeb

f)

Nastavení bezdrátového spojení: Pokud chcete poprvé nastavit bezdrátové připojení, musíte tak
učinit v průběhu připojení přes kabel. Po dokončení nastavení se kamera restartuje, což trvá asi
jednu minutu. Poté můžete odpojit kabel a Vaše bezdrátové nastavení bude plně funkční.

g)

Další funkce:

4.Verze IE:
Nastavení IE je v podstatě stejné jako u PC klienta. Při prvním použití prosím zvolte režim dle Vašeho
prohlížeče a případně nainstalujte zásuvný modul.

5.Instrukce pro přidání češtiny do PC softwaru kamery (DeviceClient CMS):
a) Stáhněte si jazykové soubory zde: www.rgb.vision/download/czech.zip
b) Rozbalte/zkopírujte jazykové soubory do "%ProgramFiles(x86)%\DeviceClient\i18n\" nebo
"%ProgramFiles%\DeviceClient\i18n\".
c) Soubor language.lg již existuje. Zvolte ANO pro jeho nahrazení.
d) Spusťte/restartujte DeviceClient.
POZNÁMKA: Po aktualizaci/znovu-instalování DeviceClient musíte postup znovu opakovat.
POZNÁMKA: Ke kameře se můžete připojit též lokálně (z Vaší domácí/kancelářské sítě) pomocí
webového prohlížeče (doporučuje se IE). Vložený software v kameře poskytuje více funkcí než
DeviceClient, ale je pouze v angličtině.

Doufáme, že si užijete naše kamery a jiné naše domácí produkty. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu.
Doufáme, že se k nám připojíte a pomůžete nám dělat naše výrobky ještě lepší a snadněji použitelné.
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