Používateľská príručka
1. Nainštalujte APP

Môžete si ju vyhľadať "IP PRO" v App Store alebo Google Play a nainštalovať.

Obr. 1.1
Poznámka: Systém mobilných telefónov Apple vyžaduje systém iOS 8.0 alebo vyšší a
systém mobilných telefónov Android vyžaduje systém Android 4.0 alebo vyšší.

Registrácia účtu
Prihlásiť sa

Obr.2.1.1
Aplikácia APP podporuje prihlásenie do účtu, prihlásenie tretích strán a prihlásenie
návštevníkov.
Prihlásenie do účtu:
V prihlasovacom rozhraní zadajte číslo účtu / telefónne číslo / poštovú schránku a
správne heslo, kliknite na tlačidlo "OK" na prihlásenie.
Iný spôsob prihlásenia:

APP podporuje prihlásenie tretích strán. Kliknutím na ikonu sociálneho softvéru tretej
strany prejdete na dokončenie autorizácie.
Miestne skúsenosti:
APP podporuje režim návštevníkov, je to možnosť, ktorá sa nemusí registrovať.
Poznámky: Ak sa prihlásite bez účtu, všetky informácie o zariadení sa v telefóne ukladajú
len lokálne. Neodporúča sa na dlhodobé používanie.

Register

Obr. 2.2.1

Obr 2.2.2

Zadajte svoje telefónne číslo / poštovú schránku a získajte verifikačný kód, zadajte kód,
heslo a kliknite na tlačidlo Potvrdiť. Po dokončení registrácie sa priamo prejde na
rozhranie zoznamu zariadení.
Poznámka: Mobilné telefónne číslo / schránka je možné zaregistrovať iba raz.

Obnoviť heslo:
Ak chcete získať verifikačný kód, zadajte zaregistrované telefónne číslo / poštovú schránku.
Zadajte overovací kód a resetujte heslo, vráťte sa do prihlasovacieho rozhrania a zadajte
nové heslo na prihlásenie.

Obr. 2.3.1

Obr. 2.3.2

Pridať zariadenie
2.4.1 Pripojiť cez káblovú sieť
Pripojte zariadenie k prepnutiu a uistite sa, že IP a IP smerovača sú v rovnakom
segmente siete, potom môžete vidieť video pomocou extranetu.
Pre vzdialené prezeranie na rozhraní zoznamu zariadení kliknite na tlačidlo "+" a
zvoľte "Pridať zariadenie", ako je znázornené na obr. 2.4.1. Zobrazuje sa ako obrázok
2.4.2, kliknite na položku Sieťové zariadenia a potom zadajte požadované ID z cloudu
zariadenia, názov zariadenia (definované používateľom), meno používateľa a heslo,
ktoré sú zobrazené na obrázku 2.4.3.
Poznámky k získaniu ID Cloud:
1.Skryť kód ID umiestnený na tele zariadenia alebo manuálne zadajte ID cloud.
2.Môžete získať ID cloud priamo cez vyhľadávací nástroj, nastavenie v prehliadači Nastavenie OSD - Overlay ID zariadenia ---- Povolené "√" --- Save (ID cloudového
prehliadača podlieha náhľadu cloud ID zobrazené na obrázku rozhrania.)
2.4.2 Pridanie prostredníctvom bezdrôtového pripojenia.
Android:
Pripojenie mobilného telefónu k smerovaču WIFI.
Otvorte zariadenie - pridanie zariadenia - bezdrôtová kamera - Kliknite na tlačidlo
"Áno" pre indikátor,
zobrazené ako obrázok 2.4.4. Systém automaticky vyhľadá bezdrôtové zariadenie
zobrazené ako obrázok 2.4.5.

Vyberte zariadenie, ktoré sa má pridať - vyberte zodpovedajúce WIFI a zadajte
heslo a čakajte na pripojenie WIFI, zobrazené ako obrázok 2.4.6.
Ako sa pripojiť, zobrazené na obrázoku 2.4.7.

Poznámka: Ak nemôžete nájsť ID zariadenia, resetujte zariadenie.
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IOS:
Otvorte nastavenie mobilného telefónu - vyberte hot spot (vytvorené pomocou IPC…) zadajte heslo: 11111111
Keď sa na displayi telefónu objaví ikona WIFI, znamená to, že sa mobilný telefón pripojil
hot spot zariadeniu. Zobrazené na obrázoku 2.4.8-9.
Kliknite späť na IP PRO - pridajte meno a heslo pripojeného smerovača - dokončite
spojenie.

Obr. 2.4.8
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Zdieľanie zariadení
Vytvoriť zdieľaný QR kód:
V zozname zariadení kliknite na tlačidlo "..." a vyberte možnosť "Zdieľať", zobrazenú ako
obrázok 2.5.1-3.
Skenovať zdieľaný QR kód:
Kliknite na tlačidlo "+" a zvoľte "Skenovať", ak chcete skenovať zdieľaný QR kód
zariadenia a potom späť na zoznam zariadení po zobrazení výsledkov skenovania.
Zobrazuje sa ako obrázok 2.5.4-5.
Poznámka: Túto funkciu môžete používať na základe toho, že jej máte prístup ku kamere
a albumu.
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Ovládanie a predvoľba PTZ
Otvorte kanál, ktorý chcete ovládať, zobrazený ako obrázok 2.6.1, potom kliknite na
tlačidlo
a vstúpte do rozhrania prednastavených nastavení. Pomocou tohto
rozhrania môžete použiť funkciu prednastavenia, turné, skenovanie A-B atď

Obr. 2.6.1

Príkazy:
Nižšie je uvedený zoznam príkazov na skratky, používateľ môže jednoducho povoliť funkciu
pomocou zástupcu na NVR alebo PC klientovi.
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Poznámka: A-B skenuje predvolené "A" ako prednastavené "1", "B" ako predvoľba "2",
predvolené "92" pre splnenie A-B skenovania.

Správa klientského softvéru
3.1 Stiahnutie a inštalácia
Vložte disk CD do počítača CD (CD je vložené do krabice). Otvorte priečinok "WG /
WIFI" a stiahnite si klientský softvér a vyhľadávací nástroj.

Otvorte,nainštalujte klientský softvér podľa oznámenia systému, postupujte nasledovne:
Prístup
k
inštalačnému
balíku
"EseeCloud_Setup_2.0.1.exe".
alebo
https://securiapro.com/download/CD/EseeCloud.zip
Vyberte jazyk.
Prečítajte si a potvrďte dohodu.
Potvrďte inštalačnú cestu.
Po dokončení inštalácie vyberte možnosť Spustiť.

3.2 Prihlásenie používateľa
3.2.1Miestne prihlásenie
Zadajte účet a heslo.
Kliknite na položku Prihlásiť sa.
Môžete použiť predvolený účet "admin" na prihlásenie (počiatočné heslo je prázdne).
Miestne prihlásenie si zapamätá heslo a automatické prihlásenie (pri aktivácii
automatického uzamknutia sa nemôžete automaticky prihlásiť).
Zabudnuté heslo je šifrované, iný účet má iné zašifrované heslo.
Do zoznamu zoznamov účtov môžete zobraziť tri nové účty.

Obr. 3.2.1
Obr. 3.2.2
3.2.2 Prihlásenie do cloudu
Prihlásenie používateľa: a) Zadajte "účet + heslo". b) Pamätajte si heslo a automatické
prihlásenie (voliteľné). c) Kliknite na prihlásenie.
Registrácia účtu: a) Zadajte "nový účet + heslo + e-mail". b) Kliknite na tlačidlo
Registrovať teraz.
Nájdite heslo: a) Zadajte "účet + e-mail". b) Získajte identifikačný kód. c) Zadajte nové
heslo. d) Kliknite na koniec.
Poznámky:
Prihlásenie do služby Cloud by sa malo prihlásiť pomocou registrovaného účtu (účet,
ktorý je zaregistrovaný prostredníctvom aplikácie, sa môže prihlásiť).Odporúčame, aby

ste pri registrovanom účte používali platné e-maily v prípade zabudnutia hesla.
Po zaregistrovaní účtu musíte aktivovať e-mail (kliknutím na prijatý odkaz dokončíte
identifikáciu).
Ak neaktivujete e-mail (aktivačná doba je dva dni), heslo sa vám navždy stratí.

3.3 Pridať zariadenie
Pridajte zariadenie ID cloud: zadajte "cloud ID + kanály" zariadenia, zvoľte aktuálny typ
zariadenia a potom kliknite na tlačidlo "dokončiť" (ak je nastavené vstupné heslo, v
nastaveniach).

Obr 3.3.1

4.Trouble shooting
Problém

Možný dôvod

Vzdialený prístup
nie je k dispozícii

1.Camera a Switch nie sú v rovnakom
segmente.
2. Stav pozerať nie je otvorený.

Nočné videnie nie
je dobré, kamera sa
neustále reštartuje

Napájací kábel nie je zapojený alebo
napájanie poškodené spôsobuje nízke
napätie.
El. napätie nie je dostatočne.

Nepodarilo sa
ovládať kameru.

Zvýšte napätie a reštartujte kameru.

Zmeniť napájací zdroj alebo
napájací inu zástrčku /konektor/.

Signál Wifi je slabý alebo vzdialenosť od
wifi je vysoká, čo ovplyvňuje prenos
signálu.

Pre produkt Wifi je obmedzenie
vnútornej vzdialenosti 60m,
vonkajšie otvorené priestor 200m.
Ak je vzdialenosť alebo prostredie
zlé, použite káblové alebo priame
pripojenie.

Obraz nie je
stabilný.

Riešenie
1.Zmeniť IP prístroj alebo povoliť
funkciu IP Adaptive.
2.Otvorenie statusu prehliadania
pomocou nástroja alebo
prehliadača.
Rozšírenie by sa malo pohybovať v
rozmedzí 5M alebo zmeniť nové
napájanie.
Zvýšte napätie, aby ste zaistili
dostatočnú energiu.

