
Подготовка за конфигуриране на безжична камера JVS-H210.
1. Свалете мобилното приложение CloudSee от Google Play
(Android) , App Store (iOS) или сканирайте QR кода от книжката с
инструкции, която ще намерите в комплекта.
2. Отворете мобилното приложение CloudSee и натиснете Register.
Въведете ваш имейл и парола. Препоръчваме паролата да бъде
най-малко 8 знака, сред които главна буква, малка буква и
цифра/специален символ. След това натиснете отново Register. Ако
всичко е направено правилно регистрацията ще се извърши
успешно.
3. Включете камерата. Свържете я със захранването и изчакайте
около минута устройството да провери системите си.
4. Натиснете бутона за ресетиране за около 15 секунди. Ще чуете
сигнал “Waiting for configuration” ( Уейтинг фор конфигурейшън).

Камерата JVS-H210 има два варианта за свързване с мобилен
телефон.
1. Чрез LAN кабел
2. Чрез Wi-Fi

1. Свързване чрез LAN кабел
Това е най-лесният и бърз начин за свързване на камерата. За целта
трябва да разполагате с LAN кабел, който да поставите в свободен
порт на вашия рутер, също и в порта на камерата.
Също така камерата и мобилният ви телефон трябва да бъдат
свързани в една мрежа към вашия рутер.
Отворете мобилното приложение CloudSee и натиснете знака + в
горния десен ъгъл. Изберете LAN Addition (Android) / Scan devices in
LAN (iOS). Изчакайте приложението да засече камерата. След като
приложението засече камерата то ще я добави автоматично и ще се
покажат нейните настройки.

2. Свързване Чрез Wi-Fi
Важно е локацията ви на телефона ( Location или Местонахождение
от Настройки) да е включена.



Отворете Wi-Fi настройките на телефона и намерете камерата. Тя
излъчва сигнал и в този момент играе ролята на рутер. Името на
камерата обикновено е IPC-H-E (XXXXXXXXXX)- на мястото на
хиксовете са цифри, различни при всяка отделна камера.



Свържете се с нея. Използвайте фабрично зададената парола
12345678.
Отворете мобилното приложение CloudSee. Влезте като “гост”
(“guest”- това означава, че не е необходимо да правите
регистрацията от т.1, но ако сте я направили последващите стъпки са
идентични) и натиснете Next.



Ще ви се появи изображение от камерата натиснете отново Next.



Появява се прозорец със всички рутери, които излъчват Wi-Fi
сигнал във вашия район.



Свържете се с вашия рутер- изберете го и въведете паролата му.
Натиснете бутона “Wi-fi configuration”. Камерата ще се свърже
с рутера ви и ще бъде добавена към списъка с устройства. След
това камерата е готова за ползване.


