
הוראות להפעלה מהירה:
מצלמת רשת מתנייעת
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חריץ לכרטיס זיכרון

חלקי המוצר
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תא פוטואלקטרי
עדשה ברזולוציה גבוהה
תאורת לד אינפרא אדום

מיקרופון

WIFI אנטנת
חיבור מתח מספק כוח

חיבור מגע יבש לאזעקה
חיבור לכבל רשת

חיבור אודי



התקנת המצלמה

1. חבר את המתח למצלמה
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2. הורד והתקן את אפליקציית

"CoolCamHBP“

• סרוק את קוד QR המופיע למטה, הורד 	
והתקן את האפליקציה )מומלץ להשתמש 

בפעולת הסריקה שבדפדפן לסרוק ולהוריד, או 
להשתמש בסורק קוד QR רגיל(.

• עבור iOS תוכל לחפש את מילות המפתח 	
CoolCamHBP ב-App Store ולהוריד את 

.CoolCamHBP אפליקציית

השלבים הנ"ל מתאימים הן למכשירי אנדרואיד והן 
.iOS למכשירי
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 WIFI 3. הגדרת

)אם המצלמה מחוברת עם כבל התקשורת לראוטר, 
יש לדלג על השלב הזה(

• ודא שהמכשיר מחובר לרשת WiFi, פתח את 	
 add“ הממשק הראשי של האפליקציה, לחץ

."One key setup WiFi“ בחר --- "camera

• 	 One לחץ על - WiFi-הקלד את סיסמת רשת ה
key setup WiFi )אם נכשל, אנא נסה שנית(
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4. הוספת המצלמה לאפליקציה

 ,One key setup WiFi לאחר שהצלחת לבצע
לחץ “Next" --- בחר ב-"Scan QR Code", סרוק 

את קוד QR שבתחתית המצלמה. לאחר מכן בחר 
 LAN-סרוק את הוספת המכשיר ב ,"Search"ב

.)"admin“ סיסמת ברירת המחדל היא(
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5. כניסה לאפליקציה לפרטי המצלמה

חזור לממשק הראשי של האפליקציה, המכשיר 
יוצג בצורה מקוונת. בפעם הראשונה ההתקן יבקש 

.)Change Password( להחליף סיסמה

חזור לממשק הראשי של האפליקציה. המכשיר 
מוצג בצורה מקוונת, לחץ עליו והיכנס לממשק 

הצפייה בווידיאו. 
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טיפים

• אם ברצונך לעבור לרשת WiFi אחרת - צריך 	
לאפס את המכשיר בהתאם להגדרות היצרן.

• 	 ,One key setup WiFi אם לא הצלחת לבצע
אנא בדוק אם הכנסת את הסיסמה הנכונה של 

הרשת האלחוטית )לא יתכן שסיסמת הרשת 
האלחוטית מבוטלת(.

• לאחר שהמכשיר דולק כ-30 שניות, המצלמה 	
תבצע סיבוב באופן אוטומטי.

• לאחר שהמכשיר הוכנס בהצלחה ל-LAN, אין 	
צורך בפעולות נוספות לצורך גישה מרחוק.

• בזמן יצירת קשר אלחוטי, אנא ודא את עוצמת 	
האות האלחוטית, והחזק את הנתב קרוב ככל 

האפשר.

• אם המכשיר נשמע חלש מדי, תוכל לחבר אותו 	
לרמקולים חיצוניים )תלוי בהעדפה אישית(.

• אם שכחת את הסיסמה שלך, חזור להגדרות 	
ברירת המחדל של היצרן ואפס את הסיסמה.
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החזרת המצלמה להגדרות יצרן

חפש את לחצן Reset שבתחתית המצלמה, 
ודא שהמכשיר מחובר לחשמל במהלך האיפוס. 

החזק את הלחצן במשך 10 עד 15 שניות לאיפוס 
חזרה להגדרות היצרן )ואז המכשיר נדלק מחדש 

אוטומטית(.
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הגנת הסביבה של 
האיחוד האירופי

 אין להשליך מוצרי
אלקטרוניקה לזבל הביתי.

להצעת מחזור, אנא התייעץ 
במחלקה הרלוונטית ברשות 

המקומית ו/או עם המוכר.
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