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01. Połączenie przez przeglądarkę

Wymagania:
Search Tool - oprogramowanie do wyszukiwania kamer w sieci LAN
Przeglądarka Internet Explorer

Aplikację Search Tool do pobrania na:

Windows:
https://drive.google.com/file/d/1chXURxiPpJTi2uSuRAUagKxVLmPb3lFc/view?usp=sharing

Mac: 
https://drive.google.com/file/d/1FFv5xi-xmqtTg1xH3sJiQnfMOxxbSdrc/view?usp=sharing

Kamera nie posiada zasilania PoE jedynie po 12VDC (zasilacz w zestawie)

Kamera ma możliwość połączenia przewodowo po LAN
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Oprogramowanie pozwala na wyszukanie podłączonego urządzenia i wskazuje jego adres
IP. W naszym przypadku 192.168.1.40

Uruchamiamy przeglądarkę Internet Explorer i wpisujemy adres IP wyszukanego urządzenia
w pasku adresu.

Przy pierwszym uruchomieniu w oknie przeglądarki pojawi się komunikat o konieczności
zainstalowania wtyczki.

Następnie uruchamiamy plik instalacji.

Przechodzimy krok po kroku przez instalator dodatku, aż do zakończenia procesu instalacji.
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Pobieramy dodatek korzystając z przycisku “Download”



Ponownie uruchamiamy przeglądarkę IE

Wybieramy rodzaj strumienia.
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Logujemy się do kamery. Login: admin, hasło brak (pozostawiamy puste)



02. Połączenie przez aplikację mobilną

Aplikacja: iCSee

Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xm.csee&hl=pl&gl=US

iOS
https://apps.apple.com/pl/app/icsee/id1130153523?l=pl

Po zainstalowaniu aplikacji należy utworzyć konto
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Wprowadzamy adres e-mail.

Wpisujemy przesłany na podany adres e-mail kod.
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Tworzymy nazwę użytkownika oraz tworzymy hasło dostępu do konta, 

potwierdzamy przyciskiem zakończ.

Logujemy się do aplikacji wykorzystując dane z utworzonego konta
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Po zalogowaniu zezwalamy aplikacji na dostęp do powiadomień w celu możliwości
informowania nas o zdarzeniach w trakcie pracy w tle.
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Aby dodać urządzenie naciskamy przycisk “+”



Przechodzimy do “Skonfiguruj moje urządzenie z Wi-Fi”

Należy pamiętać że urządzenie współpracuje tylko z sieciami WiFi 2,4 GHz

8



Należy podłączyć telefon do tej samej sieci WiFi w jakiej będzie pracować kamera.
Następnie podajemy hasło do sieci WiFi.

Aplikacja poprosi nas o wyłączenie danych mobilny w celu skuteczniejszego 
wyszukania urządzeń w sieci.
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Telefon przejdzie w tryb wyszukiwania kamery, w tym momencie należy włączyć 
urządzenie i odczekać do momentu zakończenia skanowania sieci przez aplikację.

Po wyszukaniu urządzenia aplikacja poprosi nas o zmianę hasła do urządzenia
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Następnie możemy przypisać nazwę urządzenia widoczną w aplikacji.

Kolejnym krokiem jest konfiguracja harmonogramu nagrywania 
(w przypadku braku karty pamięci w urządzeniu na dole ekranu pojawi się komunikat)



12

Ostatnim krokiem jest potwierdzenie działania zdarzeń z kamery.

Poprawnie dodane urządzenie pojawi się na liście urządzeń 
dostępnych w aplikacji.
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Po wybraniu urządzenia przechodzimy do podglądu na żywo.

Skąd możemy dostać się do zarejestrowanego materiału naciskając 
przycisk odtwarzacz.

UWAGA
W przypadku niepowodzenia w połączeniu z aplikacją należy przywrócić kamerę do ustawień fabrycznych. 
Procedura resetu:
1. Odłącz urządzenie od zasilania
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetu
3. Podłącz zasilanie nie puszczając przycisku resetu
4. Poczekaj na komunikat informujący o przywróceniu do ustawień fabrycznych


