ZMODO ZH-IXD1D-WAC

ZMODO ZH-IXD1D-WAC

Instalační příručka

www.umax.cz

ZMODO ZH-IXD1D-WAC

Co budete potřebovat:
Smartphone nebo tablet s Android 2.3 a
vyšším nebo iOS 6 a vyšší

Krok 1:
Umístěte kameru na vhodné místo a
ujistěte se, že je zde WiFi signál. Připojte
napájecí adaptér do kamery na zadní
straně. Připojte smartphone / tablet do
vaší WiFi sítě

Krok 2:
Stáhněte si aplikaci Zsight z Gogle Play
nebo Apple App Store a nainstalujte.
Otevřete aplikaci a vytvořte si Zsight účet,
pokud jej nemáte. Pokud ano, přihlaste
se. Klikněte na ‚+‘ ikonu v pravém horním
rohu a ze seznamu vyberte „Smartlink“.
Následujte pokyny pro dokončení.

Svítí zeleně: kamera je zapnutá
Bliká zeleně: kamera je připravená na Smartlink připojení

Svítí modře: kamera je připjená k WiFi síti
Bliká modře: kamera se připojuje k Wifi síti
Svítí červeně: Kamera se nemúže připojit k WiFI síti
Zkontrolujte správnost hesla pro připojení k Wifi
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Jak můžu sledovat kameru z PC?
1. Jděte na stránky http://user.meshare.com na vašem webovém prohlížeči
a přihlašte se vaším Zsight účtem. Uvidíte seznam vašich zařízení a můžete
sledovat video z kamer.
Pozn: Zsight účet byl vytvořen při instalaci kamery v Zsight mobilní aplikaci.
2. Nainstalujte si na vaše PC s Windows program Zviewer ( slouží ke sledování
kamer pouze v lokální sítí) ze stránek www.surveillance.zmodo.com nebo
www.umax.cz . Spusťte program Zviewer na PC a přihlaste se jako admin
s heslem 111111. Vyberte LAN Search a klikněte na Search. Uvidíte všechny
kamery ve vaší síti. Klikněte na Add pro přidání kamery do seznamu. Jděte
zpět na Live Video pro sledování kamery.

Co znamená hláška „the device has been added“?
Jedna kamera může být spárována pouze s jedním účtem. Pokud uvidíte tuto
hlášku, jiný účet již má tuto kameru přidánu do seznamu. Pokud znáte tento
účet, můžete po přihlášení odebrat kameru ze seznamu. Pokud jste starší účet
zapomněli, kontaktujte technickou podporu Umaxu, kde zajistí odebrání
kamery z původního účtu
Použití tlačítka RESET na zadní straně
Pokud budete kameru chtít připojit k jiné Wifi síti na jiném místě, je třeba
kameru resetovat do továrního nastavení podržení reset tlačítka po dobu cca
5-10 sekund, dokud nezačne blikat zelená led dioda. Poté opakujte kroky 1 a 2
pro připojení k Wifi síti přes Smartlink.
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