
Инструкции за работа с мобилното приложение за камера Vicoocam

Предварителна подготовка:
Инсталирайте приложението Vico Home на вашия мобилен телефон, като го свалите от Google
Play или Apple App Store. Направете регистрация като въведете валиден имейл адрес и
зададете измислена от вас парола.

Стъпка 1: Включете устройството
Натиснете продължително бутона за включване на камерата (намира се под гумения капак на
дъното на камерата) докато чуете звуков сигнал и забележите, че се е включил светлинен
индикатор в син цвят( намира се на лицевата част на камерата) и натиснете бутона Next step.



Стъпка 2: Влезте в режим за сканиране на мрежата
Натиснете бързо два пъти бутона за включване за да накарате камерата да влезе в режим на
сканиране на мрежата. Ще чуете звуков сигнал с продължително звънене и синият светлинен



индикатор ще започне да мига. Сложете отметката I hear the scanning sound or see the light on
Отново натиснете зеления бутон Next Step

Ще ви се появи списък с наличните Wi-fi мрежи засечени от камерата. Изберете вашата мрежа
и въведете вашата парола. Моля имайте предвид че 5Ghz мрежи не се поддържат. Уверете се,
че вашия рутер Dual band е настроен на 2.4 Ghz. След като зададете и успешно се закачите към
вашата мрежа дайте отметка Remember Wi-fi name and password after successful connection и
натиснете бутона Next Step.



Стъпка 3: Натиснете бутона за добавяне на камера във вашето мобилно приложение

След като сте изпълнили горните стъпки натиснете бутона "Add camera" във вашето мобилно
приложение. На екрана на мобилния ви телефон ще се появи QR код , който трябва да
сканирате и по този начин камерата ще се добави. Задръжте мобилния си телефон на 10-20
сантиметра от обектива на камерата, по начина показан на фигурата по-долу. По този начин
устройството ще види и сканира QR кода. Внимание: фабрично поставената лепенка
предпазваща обектива на камерата трябва да е отстранена!



Изчакайте около минута. След като сканира кода камерата автоматично ще се добави в
мобилното приложение и ще започне да действа. От бутона User ( на фигурата- в червено)
можете да пристъпите към различни настройки за персонализиране на мобилното приложение,
да промените езика, локацията или да добавите още камери. От бутона Library (на фигурата- в
синьо) можете да достъпвате записите направени от камерата. От бутона Home ( на фигурата- в
жълто) можете да следите случващото се в обхвата на вашата камера в реално време.



От бутона Camera Management можете да достъпите меню за различни настройки по
функционалностите на камерата

От бутона Motion Detection можете да настроите реакцията на камерата при засичане на
движение, да регулирате чувствителността на сензора за движение както и да зададете клипове
с каква продължителност и резолюция да се записват.
От бутона Notification Setting можете да настроите дали да се изпращат push съобщения към
вашия мобилен телефон при засечено движение в обхвата на камерата.
От бутона Night Vision Setting можете да настроите функцията за нощно виждане на камерата-
да включите в режим инфрачервена подсветка или бяла светодиодна подсветка , да регулирате
чувствителността на сензорите към светлина .



Как да се настрои времето на видеозапис ?
Показваният по време на живо излъчване час зависи от часовата зона където е локализирана
камерата. Ако не направите някакви промени часът на камерата ще бъде същият като на
телефона ви. Ако се нуждаете настройка на времето можете да го направите от тук:
Homepage/Live Box/Device Information/Advanced Settings/Time Zone



Как да се настрои зоната на активност?

Внимание: това е платена услуга към мобилното приложение! Зоната на активност е
функционалност към камерата за видеонаблюдение съчетана с интелигентна функция за
изпращане на съобщения. Тя дефинира обхвата на интелигентния анализ в обхвата на
наблюдение на камерата така, че само засечените необичайни активности( движение на дом.
Любимци, хора, автомобили, доставка на пратки) да бъдат изпращани като съобщение към
потребителя и случващото се извън определена зона да бъде игнорирано.
В същото време камерата записва всичко- функцията за зона на активност засяга само посочен
от потребителя участък и действа за изпращане на съобщения само при засечена необичайна
активност само в този участък.
Преди да пристъпите към настройка на тази функция моля бъдете сигурни, че тя наистина ви е
необходима.



Влезте в Homepage/Live Box/Device Information/Activity Zone и натиснете бутона Add Activity
Zone . Очертайте зоната на активност в зависимост от желания размер и форма. За една камера
могат да бъдат зададени до три зони. Зоните подлежат на промяна и/или изтриване.


