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1. Първи стъпки
За да настроите вашата камера първо трябва да изтеглите необходимото приложение. Това става като отворете
Google Play или App Store на вашето мобилно устройство и потърсите приложението i-Cam+.

1.1. Създаване на Акаунт

При използване на
приложението за първи път
трябва да се регистрирате
като натиснете бутона
Register в долната част на
екрана.

Въведете:
1. Имейл Адрес;
2. Потвърдете, че сте
запознати с общите условия
на приложението;
3. Натиснете бутон Register.

Въведете парола по Ваш
избор съдържаща главна
буква, малка буква, число и да
е от минимум 6 символа.
Потвърдете кода за достъп в
поле 3 и натиснете Register.

Ще получите имейл за
потвърждаване на имейл
адреса с което ще приключите
регистрацията и ще
активирате Вашия порифл.

1.2. Забравена парола

Ако сте забравили паролата
си изберете опцията Forgot
password в началната
страница на мобилното
приложение.

Въведете имейл адреса който
сте използвали за
регистрацията и натиснете
Send Code.

Ще получите имейл в който
ще има код.
След въвеждането му
натиснете Next.

Тук въведете новата парола
която искате да използвате за
влизане в профила Ви.



2. Добавяне на камера към приложението
Преди да добавите камерата към приложението трябва да я подготвите. Включете камерата към захранването и изчакайте 30
секунди докато камерата зареди и е готова за настройване. Камерата ще се стартира и ще започне да излъчва синя светлина.
След завършване на процеса по добавяне на камера към приложението можете да добавите още камери. Можете да добавите
повече от 30 камери към вашия профил и да ги наблюдавате по четири едновременно на един екран.

2.1 Свързване към WiFi чрез генериране и сканиране на QR код.

За да добавите камерата
натиснете + Add a device.

Изберете опцията Setup WiFi
Device

Потвърдете, че сте
рестартирали камерата и е
готова за свързване.

Изберете как искате да
наименувате камерата и към
коя локация да я свържете.

Тук трябва автоматично да се
появи мрежата към която
Вашия телефон е вече
свързан и да въведете
паролата към нея. Ако не се
появи автоматично моля
включете местоположението
на телефона Ви.

Ще се появи QR код който
трябва да насочите към
обектива на камерата.
Камерата ще индикира, че е
получила информацията за
свързване.

След успешно свързване към
WiFi моля да заредите
камерата за 24 часа преди да
я монтирате на желаното от
Вас място.



3. Основен екран на камерата

A --- Настройки на камерата

B --- Качество на картината SD/HD

C --- Обща информация

D --- Гледане на цял екран

E --- Включване на звук

F --- Екранна снимка

G --- Говорене през камерата

H --- Запис на видео

I --- Албум със записи в облака.

А1 --- Настройки за Карта Памет

Тук може да видите дали камерата разпознава картата
памет и да активирате дали да записва в облачното
пространство.

A2 --- Настройки на образ

Тук може да завъртите образа на картината, както и да го
направите огледален.

A3 --- Настройки на картина

Настройки на картината за по-добра видимост.

A4 --- Настройки на известия

Тук може да настройте колко чувствителна да е камерата
при засичане на движение, както и да изключите
известията.

A5 --- Време на заспиване

Тук може да определите след колко време камерата да
премине в режим на готовност и да спре да записва след
засичане на движение.

A6 --- Мрежова честота

A7 --- LED индикатор

A8 --- Настройки на времето

A9 --- Име на устройството



4. Често Задавани Въпроси (FAQ)
Как да рестартирам камерата?

В зависимост от модела, рестарт бутона е или до слота за карта памет или изведен до захранващия кабел. Включете камерата в
захранването и изчакайте около минута, докато камерата приключи цикъла за зареждане. След като е готова задръжте рестарт
бутона докато камерата не сигнализира.

Как да свържа камерата към друга мрежа?
За да свържете камерата към друга мрежа трябва да направите следното:
Влезте в приложението и задръжте с пръст върху камерата която искате да свържете към друга мрежа и ще се появи меню
където да натиснете Delete Device за да го изтриете от приложението.
След като сте премахнали камерата от приложението, тя автоматично трябва да се рестартира. Ако камерата не се рестартира
автоматично я рестартирайте ръчно.
Свържете камерата по един от описаните начини в инструкциите.

Защо не мога да свържа камерата с WiFi?
Камерата работи с рутер при честота с 2.4Hz и не работи с рутер при честота с 5Hz. При неуспешно свързване на камерата с
интернет, моля първо влезте в приложението и проверете дали камерата вече не е добавена.
Ако камерата е добавена, но не може да гледате на живо, влезте в настройките на камерата в основното меню и изберете Delete
Device.След като сте премахнали камерата от приложението, тя автоматично трябва да се рестартира. Ако камерата не се
рестартира автоматично я рестартирайте ръчно и я свържете наново.

Защо камерата не разпознава картата памет?
Камерата разчита карти памет със стандарт A1 или по известно като клас 10 с размери между 8GB и 128GB. Преди поставяне на
картата памет изключете камерата. След това поставете картата памет, така че да е плътно в гнездото и включете камерата.
Изчакайте 5-10 минути и картата трябва да се появи в меню A1 - Memory Card.
Ако все още картата памет не се е появила я свържете с компютър и форматирайте. Възможно е картата памет да има проблем.

Как да връщам назад от картата памет?
Влезте в основния екран на камерата и изберете бутон I и там в долната част ще Ви се появят записите които камерата е
направила.

Как да получавам телефонни известия?
За да получавате телефонни известия влезте в основния екран на приложението и над камерата в дясно ще откриете камбанка
която трябва да е включена за да получавате известия.
Ако не получавате нотификации след посочените настройки трябва да разширите на приложението да има достъп до телефона
ви. За по-съвременните версии на Android това става като влезете в Настройки - Приложения - намирате приложението i-Cam+
и разрешавате Нотификациите. След това избирате и Разрешения за приложението и позволите достъп на приложението до
вашия телефон.
При неуспех препоръчваме да изтриете приложението. Рестартирайте телефона ви и след това инсталирайте приложението
наново. Моля обърнете внимание при стартиране на приложението и разрешете достъп на приложението до вашия телефон.

Как да гледам камерата на друг телефон?
За да гледате камерата на друг телефон можете да влезете директно със същия профил и така да имате достъп до всички
функции и камери на този профил.

Как да завъртя картината на 180°?
При необходимост, образът на камерата може да бъде завъртян като влезте в настройките на камерата и отидете до меню A2 -
Image Flip и да изберете подходящата за Вас опция.


