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Камера спостереження 

lнструкцiя э пiдключення 

У разi успiшно'i конфiгурацi'I' камери 
з's:�витьсs:� пропозицis:� встановити пароль. 
Далi - призначае:те складний пароль 
до камери, назву камери (s:�кщо це 
потрiбно). Пicлs:i цього камера з's:�витьсs:� 
у перелiку: 
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1. Длs:� пiдключеннs:� камери необхiдно
завантажити програму "iCsee" 

на мобiльний пристрiй через "AppStore",
а длs:� пристро"�"в з Android - apk файл
з сайту в роздiлi «Характеристики
та Загрузки» .

2. За допомогою USВ-кабелю
та адаптера живленнs:� пiдключiть
камеру до мережi.
ВАЖЛИВО! Дочекайтесь повiдомленнs:�
камери "wait to Ье configured". 

3. Пiд час першого запуску програми
з's:�витьсs:� меню:
Вибирае:те пункт "Увiйти", потiм
"Зарее:струвати" i, дотримуючись
покроково"i iнструкцi"i, створiть свiй
облiковий запис. Длs:� отриманнs:�
коду активацi'i облiкового запису
потрiбно буде вказати e-mail.

3. Длs:� того, щоб до спiльно'i мережi додати
ту саму камеру на iнший мобiльний
пристрiй, встановлюе:те програму, обирайте
на ньому пункт "Додати камеру до LAN"
(з червоною мiткою):
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Вход для учетной записи 

Аккаунт 

Пароль 
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Войти 

Гостевой вкод 
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Далi з's:�витьсs:� основне меню програми 
з перелiком камер. Може бути два види 

списку: 

Щоб додати камеру на мобiльний пристрiй, 
s:�кий не знаходитьсs:� в однiй мережi 
з камерою, необхiдно знайти камеру в 
списку пристро'iв, клацнути на "Додати по ID" 
i вставити посиланнs:�, заздалегiдь 
скопiйоване в буфер в поле 1D (посиланнs:� 
вiдправлs:�е: власник камери - адмiнiстратор) 
i натиснути «Додати камеру» 
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2. Перемиканнs:� мiж ними здiйснюе:тьсs:�
кнопкою у лiвому верхньому кутi.
Длs:� додаваннs:� камери в програму потрiбно
розташувати мобiльний пристрiй поруч
iз камерою та натиснути "+" у правому
верхньому кутi екрана та натиснути 
«розгорнути». 

ВАЖЛИВО! При необхiдностi пiдключитьсs:� 
до iншо'i мережi Wi-Fi, потрiбно натиснути 
та утримувати кнопку "Reset" доти, доки 
не почуе:те "wait to Ье configured" i далi 
повторити налаштуваннs:� вiдповiдно 
до iнструкцП. 

Потiм вибрати пункт 
"Додати по WiFi". Далi, вiдповiдно 
до повiдомленнs:� на екранi, натиснути 
"Наступний крок" Далi пiдтвердити обрану 
WiFi мережу, в s:iкiй плануе:тьсs:� експлуатацis:� 
камери 
Вiдкрие:тьсs:� радар iз цифровим 
позначеннs:�м. 
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