Έξυπνη IP Camera
Εσωτερικού Χώρου

Σύνδεση Έξυπνης Κάμερας Εσωτερικού Χώρου
στο smartwatt
1. Συνδέστε το ένα άκρο (micro-USB) του “καλωδίου τροφοδοσίας” της
κάμερας με την αντίστοιχη υποδοχή ρεύματος που βρίσκεται στο πίσω
μέρος της κάμερας.
2. Στη συνέχεια συνδέστε το άλλο άκρο (normal-USB) του “καλωδίου
τροφοδοσίας” της κάμερας με τον “προσαρμογέα AC”.
3. Έπειτα συνδέστε τον “προσαρμογέα AC” σε μία διαθέσιμη πρίζα
ηλεκτρικού ρεύματος και περιμένετε περίπου ένα λεπτό μέχρις ότου να
ακούσετε τη χαρακτηριστική φράση “Hello Foscam” από το ηχείο της
κάμερας.
4. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα ακόμα μέχρις ότου να ακούσετε και τη
φράση «Waiting for wireless configuration» από το ηχείο της κάμερας.
5. Στη συνέχεια ανοίξτε την εφαρμογή smartwatt.
6. Πατήστε «Συσκευές».
7. Πατήστε στο «+» πάνω δεξιά.
8. Επιλέξτε «Ασύρματη IP Camera».
9. Επιλέξτε «Foscam».
10. Επιλέξτε «Έναρξη».
11. Σκανάρετε το QR code που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κάμερας.
12. Επιλέξτε «Σύνδεση Wifi».

13. Πατήστε «Επόμενο».
14. Εισάγετε κωδικό wifi. Σε αυτό το σημείο προσέξτε να συνδέσετε την
κάμερα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi που είναι συνδεδεμένο και το κινητό σας.
15. Στρέψτε την κάμερα προς το QR CODE της οθόνης του κινητού σας μέχρι
να ακούσετε τον ήχο επιβεβαίωσης «Wi-Fi connecting». Μόλις ακούσετε
την φράση «Wi-Fi connecting» πατήστε «Eπόμενο» μετά από λίγο θα
ακούσετε από την κάμερα τη φράση «Wireless connection succeeded».
16. Εισάγετε όνομα χρήστη και κωδικό που βρίσκεται στο πίσω μέρος της
κάμερας.
17. Αλλάξτε τον κωδικό της κάμερας και δημιουργήστε καινούργιο κωδικό.
18. Η κάμερα έχει συνδεθεί επιτυχώς στο Wi-Fi δίκτυο σας.
19. Επιλέξτε τον χώρο που θα τοποθετήσετε την κάμερα.
20. Πραγματοποιήστε αλλαγές αν θέλετε και πατήστε «Επόμενο».
21. Η συσκευή σας προστέθηκε επιτυχώς, πατήστε «Τέλος».
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
Για να επαναφέρετε την κάμερα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις πατήστε
συνεχόμενα το κουμπί που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κάμερας «WPS
reset» για περίπου 10 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε την φράση «reset
succeeded”. Μόλις αφήσετε το κουμπί, περιμένετε περίπου 30 δευτερόλεπτα και η κάμερα αυτόματα θα επανέλθει στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις.
Ως user name και password θα οριστούν αυτά που βρίσκονται στο πίσω
μέρος της κάμερας.

Τεχνική υποστήριξη
Παρέχεται τεχνική υποστήριξη από
τη WATT+VOLT στο τηλέφωνο 183 83
ή ηλεκτρονικά στο email
support@smartwatt.gr.

