A készülék jellemzői:
☆ Nagysebességű video processzor
☆ Magas érzékenységű ¼’ CMOS érzékelő
☆ Képfelbontás 300k Pixel
☆ Forgatás és döntés (Pan&Tilt)
☆ Optimalizált MJPEG video tömörítés
☆ Több felhasználó vezérlés
☆ Beépített WEB szerver, IE-hez
☆ Vezeték nélküli hálózat (WI-FI/802.11/b/g)
☆ Dinamikus IP és UPNP LAN és Internet támogatás (ADSL, Cable Modem)
☆Mozgás érzékelésekor riasztás
☆ Forgat 270°, & dönt 120° (Pan & Tilt) vezérlés
☆ Fotó kép készítése
☆ Multiprotokol alkalmazás: HTTP/TCP/IP/UDP/SMTP/DDNS/SNTP/DHCP/FTP
☆ WEP / WPA/WPA2 titkosítás
☆ 3G mobiltelefon alkalmazás
☆ Operációs rendszer: Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7
☆ Böngésző: IE6.0, IE7.0, IE8.0, Firefox, Safari, Google chrome stb.
A készülék fő egységei
☆IP kamera
☆IP WiFi antenna
☆DC tápegység
☆Hálózati kábel
☆Szerelő keret
☆IP Használati utasítás
☆CD
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A készülék hátsó nézetből

Rendszer követelmények és Konfiguráció az IP kamera megjelenítése érdekében
CPU:
2.06GHZ vagy e felett
Memória:
256M vagy e felett
Hálózati kártya:
10M vagy e felett
Display Card:
64M vagy e felett
Operációs rendszer:
Windows 2000/ XP/ Vista/ 7

A hardver telepítése
1. Illessze a helyére a WIFI antennát.
2. Csatlakoztassa az adaptert a kamerába.
3. Csatlakoztassa a hálózati kábelt egyik oldalról a kamerába a másik oldalról a router csatlakozójába.

A szoftver telepítése

1. Telepítse a mellékelt CD-t:“IPCamSetup.exe”—“Next”—“Next”—“Close”.
2. Active X: “Appinstall.exe”—“Next”—“Install”—“Finish
3. Az aktiválást követően számítógépén látható lesz az IP kamera ikonja:

Valós idejű (Real time) video bemutató
1. Bejelentkezés (Log in)
Az IP kamera ikonjára duplán klikkelve az IP kamera címének kikeresését követően, duplaklikkeléssel
eljut az internet bejelentkezés (log in) felületre.
A beállított felhasználó név: admin
Jelszó: nincs alkalmazandó jelszó

2. A nyelv kiválasztása
Jelenleg az alábbi nyelvek választhatók:
Angol, kínai, spanyol, koreai, német, francia, olasz és portugál.

3. A munkamódszer kiválasztása
Internet Explorer böngésző: ActiveX mód
Safari, Firefox, Google chrome böngésző: Server push mód / VLC mód
Mobil telefon: jelentkezzen be a mobiltelefon alkalmazásba (Sign in mobile phone)
4. Bejelentkezés
Klikkeljen a bejelentkezésre /Sign In/ , és a video valós időben látható.
Képhiba ActiveX böngésző alkalmazásakor:
Ha az Internet Explorer böngészőben, első alkalommal sikertelen a kép megjelenítése, és megjelenik
egy ActiveX ablak, akkor klikkeljen a megjelent ablakra, válassza a ”Run Add on” menüpontot, majd
frissítse az Internet Explorer felületét, és végezze el a bejelentkezést (log in), ezt követően látható
lesz az élő video.

Amennyiben a fentiek elvégzése után sincs látható élő video, ez esetben szükségszerű az Internet
Explorer biztonsági beállításainak módosítása az alábbiak szerint:
1. Kapcsolja ki a számítógépén a tűzfalat.
2. Módosítsa az ActiveX beállításokat: ”IE” böngésző > ”Eszközök” (Tool) > ”Internet beállítások
(Options)” > ”Biztonság” > ”Egyéni szint” > ”ActiveX vezérlők (Active control) és beépülő modulok
(Plug ins)”, és engedélyezze az alábbi ábra szerint kijelölt valamennyi ActiveX opciót!

A fentieken kívül használhatja még, a ”Start” menü > Internet Explorer, majd válassza ”Internetes
tulajdonságokat”, és lépjen be a „Biztonság” beállítások menübe.
1. Ha változatlanul nincs kép vagy video, kapcsolja ki az anti vírus programot majd ismételje meg a
fenti 1. és 2. pontokban leírt eljárásokat.
Beállítások vezeték nélküli alkalmazás esetén.
1. Győződjön meg arról, hogy az alkalmazott router vezeték nélküli eszköz.
2. Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi antenna csatlakoztatásra került.
3. Győződjön meg arról, miszerint a router WLAN titkosítással rendelkezik.
4. Lépjen be a kamerával: Hálózat (Network) > Vezeték nélküli LAN beállítások > Scan, majd kétszeres
szkennelést követően a Wlan kiválasztható a listáról, válassza az elérhető, látható verziót.
5. Titkosítás, biztonsági kulcs hiányában lépjen be a hálózatba, titkosítás esetén írja be a megfelelő
kulcsot.
6. Kb. 30 másodperc elteltével a kamera bekapcsol majd leválasztja a hálózati kábelt.

DDNS alkalmazása
1. Jelentkezzen be a kamerába:
Klikkeljen: Hálózat > ”DDNS Service Settings”

2. Két lehetőség közül válassza ki a DDNS-t:
2a. Gyári DDNS, amelyet gyártó szolgáltat, valamint a harmadik fél részére használható DDNS, mint
pl. Dyndns, Oray, 3322 stb.

2b. DDNS harmadik fél részére
Válassza pl. Dyndns.org vagy 3322.org szervert a következők szerint:

A szerveren, az alkalmazás érdekében regisztráció szükséges, őrizze meg a user nevet és a jelszót
majd töltse ki a mezőket.
FIGYELEM! Összesen egy DDNS választható, amennyiben pl. gyártó DDNS-t már alkalmaz, a ”DDNS
harmadik fél részére” (Third Party DDNS) már nem alkalmazható, ez fordítva is igaz, ”DDNS harmadik.
fél részére” kiválasztásakor a gyártó DDNS már nem alkalmazható.

3. A kamera port megváltoztatása
A kamera eredeti portja: ”80” megváltoztathatja a port számot, pl. ”81”, ”100” vagy ”8091” stb.
Klikkeljen az OK-ra, ezt követően a kamera kb. 30 másodperc alatt újraindul.

Győződjön meg arról, hogy a ”Subnet Mask”, ”Gateway” és a ”DNS Server” egyezik a router
paramétereivel.
4. Router port továbbítás (port forwarding) beállítása
Ez a leglényegesebb fejezet. A router port továbbítása az IP kamera részére lehetővé teszi a DDNS
működését. A forgalomban lévő routerek eltérő jellege miatt az alábbi példák illusztrációként
szolgálnak:
TP-LINK:
(1) Jelentkezzen be a routerbe.
(2) Válassza ”Forwarding”, majd a ”Virtual Servers” menüpontot
(3) Klikk ”Add New button”, és az alábbi ablak jelenik meg:

Töltse ki a Service Port-t, (kivétel 80), a kamera IP címét, és mentse el a beállítást. Ez esetben a port
és az IP cím megegyezik a kamerával.
BELKIN:
(1) Jelentkezzen be a routerbe.
(2) A ”Firewall” menün belül, válassza ki a ”Virtual Servers”-t.
(3) Írja be a portot (kivéve 80), az IP címet és klikkeljen a mentésre.
Figyelem! Ez esetben a port és az IP cím megegyezik a kamerával.

DLINK:
(1) Jelentkezzen be a routerbe.
(2) Az ”Advanced” menün belül, válassza ki a ”Virtual Servers”-t.
(3) ) Írja be a Portot, IP címet, Protocol-t és klikkeljen a mentésre.
FIGYELEM! A ”public port” & ”private port” egyezzen meg a kamera porttal, válassza a protokolt:
”both”

Ezt követően a DDNS már szabadon használható, ellenőrizze a kameráról a DDNS állapotát az
alábbiak szerint, ahol a DDNS internet linkjét láthatja:
Bejelentkezés (Login) > “System” > “Device info”

WAN IP cím megismerése
1. Internetről:
Amennyiben szeretné megtudni készüléke WAN IP címét, ez esetben látogasson el az alábbi linkre:
http://www.whatismyip.com itt megismeri a számítógép jelenlegi WAN IP címét.

2. Routerről:
WAN IP cím a routerről is beszerezhető.
DDNS azonosító regisztrációja
Díjtalan regisztráció hozzáférhető a Dyndns WEB oldalán az alábbi linkek valamelyikén:
http://www.dyndns.org / http://www.dyndns.com.
1. Díjtalan regisztráció (Sign up FREE)

2. Válassza a FREE alatti regisztráció menüpontot (Sugn Up).

3. Kövesse az alábbi lépéseket:

Válassza: „Add to Cart”

4. Állítsa be a felhasználó nevet és a jelszót az alábbiak szerint:

A fenti beállítások elvégzését követően e-mail címére az aktív „account”-ról visszaigazolást kap.
5. Lépjen be e-mail fiókjába, nyissa meg a az e-mailben feltüntetett aktív linket, ezzel a regisztrációt
aktiválja.
Itt megismeri a DDNS részleteit: WAN IP cím, hostname stb.

