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1. Wprowadzenie:
Seria kamer IP firmy DIGITUS Plug & View oferuje P2P, które umożliwiają uniknięcie
skomplikowanych ustawień sieciowych wymaganych w czasie instalacji kamery.
Wszystko czego potrzebujesz to po prostu "Plug & View" wraz 3 prostymi krokami.

2. Zawartość Opakowania:
- Kamera IP x 1
- Zasilacz x 1
- Kabel sieciowy x 1
- Płyta CD x 1
- Akcesoria montażowe x 1

3. Procedury Instalacji:
3.1 Podłączenie
1. Włącz kamerę i podłącz ją przy pomocy kabla sieciowego do routera. Upewnij się,
że router posiada dostęp do Internetu.

2. Otwórz przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla
Firefox...) i wprowadź http://mydigitus.net/ aby uzyskać dostęp do strony
internetowej DIGITUS Plug & View.
Jeśli posiadasz konto Google (Gmail), zaloguj się oraz wprowadź hasło. W
przeciwnym

razie

należy

utworzyć

nowe

konto

Google.

Alternatywnie możesz również pobrać "DIGITUS Plug & View" APP

z APP

Store lub Google Play, a następnie uruchomić tę aplikację na swoim urządzeniu
mobilnym i zalogować się na konto, oraz wprowadzić hasło.
3. Aby dodać kamerę do danego konta w przeglądarce wprowadź adres MAC i kod
aktywacyjny, jak pokazano na 1 stronie skróconej instrukcji instalacji. Następnie
kliknij przycisk "Apply", wyświetlony zostanie komunikat o treści „Success”

Alternatywnie najprostszym sposobem na dodanie kamery bez wprowadzania długich
numerów jest zastosowanie smartfonu, celem zeskanowania kodu QR znajdującego się
na 1 stronie skróconej instrukcji instalacji przy użyciu aplikacji "Plug DIGITUS & View"
dla urządzeń mobilnych.
Po dodaniu kamery, możesz w każdej chwili, w dowolnym miejscu uzyskać podgląd na żywo.

3.2 Połączenie Bezprzewodowe
Bezprzewodowe połączenie (WiFi) między kamerami IP i bezprzewodowym routerem /
punktem dostępu (Access point) jest również możliwe po wykonaniu następujących
procedur.
4. Po wykonaniu kroków 1 ~ 3 dla uzyskania przewodowego połączenia przy pomocy kabla
sieciowego, zaloguj się na http://www.mydigitus.net/ i kliknij
aby wprowadzić ustawienia
interfejsu użytkownika kamery.
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Następnie przejdziesz do sieciowego interfejsu użytkownika kamery. Wybierz
livestream mode. Wprowadź "admin" dla konta oraz hasło, aby się zalogować

5. Kliknij “Tool bar”, aby przejść do strony konfiguracji.

6. Przejdź do "Wireless LAN Settings" i wybierz bezprzewodowy router / punkt dostępu
do łączenia się. Następnie odhacz "Using Wireless Lan" i wprowadź hasło. Kliknij
przycisk "Submit", aby wprowadzić nowe ustawienia WiFi oraz zamknąć okno
interfejsu użytkownika kamery.
Następnie odłącz kabel sieciowy. Teraz możesz uzyskać dostęp do kamery
bezprzewodowo za pomocą Plug&View APP lub poprzez http://mydigitus.net
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4.0 Zmiana Nazwy Urządzenia
Przejdź do menu Ustawienia i kliknij
Modyfikuj dla każdej z kamer.
Możesz teraz dowolnie zmienić nazwę.

przycisk Konfiguracja, aby przejść do strony

5.0 Opis Paska Narzędzi
Pasek narzędzi
znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu kamery IP
umożliwia szybsze oraz łatwiejsze zarządzanie wedle twoich preferencji.

5.1 Sygnał Świetlny
 Zielony sygnał
Zielony sygnał

oznacza, że kamera IP jest online, a jej obraz jest z

powodzeniem wyświetlany na ekranie.
 Żółty Sygnał
Zółty sygnał

oznacza, że kamera IP jest online, ale jej obraz nie jest

wyświetlany na ekranie.
 Czerwony Sygnał
Czerwony sygnał

oznacza, że kamera jest offline, dlatego też ekran jest

wygaszony

5.2 Pełen Ekran
Przycisk Pełnego ekranu
prowadzi do nowej warstwy ekranu gdzie obraz jest
wyświetlany na pełnym ekranie dla jaśniejszej wizji oraz ewentualnej funkcji
odtwarzania...

5.3 Podgląd na Żywo
Przycisk “Live view” służy do wyświetlania wybranych obrazów kamer IP w
odpowiednim czasie. Możesz także wybrać opcję, aby wyświetlić różne obrazy z
kamer z "listy kamer" wyświetlonej po lewej stronie ekranu
Przy pomocy przycisków

Kliknij

oraz

wybierz kamerę IP z listy.

zlokalizowany w prawym górnym rogu ekranu, aby opuścić funkcję

pełnego ekranu, lub
do strony poczty.

znajdujący się w prawej dolnej części ekranu, aby wrócić

Możesz kliknąć
aby ponownie załadować obraz na żywo w przypadku
napotkania jakiegokolwiek problemu. Do każdej wybranej konfiguracji kamery
można uzyskać dostęp poprzez kliknięcie
znajdującego się w prawej dolnej
części ekranu.

5.4 Odtwarzanie
Funkcja “Play back” jest dostępna tylko, jeśli kamera IP posiada wbudowaną
kartę SD do nagrywania obrazu. Wszystkie nagrane zdarzenia mogą być
pobierane z niebieskiego znaku wyświetlanego na osi czasu.

Wszystkie nagrane zdarzenia są przechowywane i oznaczone na osi czasu.
Możesz wyświetlić je w różnych okresach czasu: klikając godzinę, dzień lub
tydzień znajdujący się w górnym lewym rogu osi czasu.

Poszczególne nagrane klipy zostaną wyświetlone, po najechaniu kursorem
myszki na niebieski znacznik, w ty momencie kolor znacznika zmieni się na
pomarańczowy. Możesz wybrać konkretny klip do odtworzenia.

Podczas odtwarzania wybranego pliku multimedialnego, możesz również
zarządzać jego zatrzymaniem, wstrzymaniem oraz przesunięciem o jeden klip do
przodu lub do tyłu z panelu sterowania plikami multimedialnymi. Możesz także
przeciągnąć kursor paska postępu do określonego punktu odtwarzania wedle
własnych preferencji.

5.5 Chmura
“Chmura” jest wykorzystywana, jako usługa tworzenia kopii zapasowych
mająca na celu skopiowanie plików wideo zapisanych na karcie SD kamery
oraz ich zapisanie na Twoim osobistym Google Drive. Zanim będziesz mógł
przeglądać pliki przechowywane w "Chmurze", musisz posiadać konto
Google i zalogować się na nie.

Ustawienia
Przycisk ustawień

umożliwia zmianę ustawień konkretnej kamery IP

Wyciszenie
Przyciski wyciszenia

lub wyłączenia wyciszenia

służą do kontrolowania, czy

użytkownicy chcieliby słyszeć głos z kamery, czy też nie.
Odświeżenie
Przycisk odświeżenia

służy odświeżeniu lub przeładowaniu wideo kamery IP.

Usuwanie
Przycisk usuwania

służy usunięciu konkretnej kamery IP.

6.0 Interfejs Użytkownika Kamery
Po wejściu do interfejsu użytkownika kamery na stronie DIGITUS Plug&View poprzez
kliknięcie przycisku
zalogować.

wprowadź “admin” dla nazwy użytkownika oraz hasła aby się

Podczas pierwszego przeglądania kamery IP, przeglądarka zapyta użytkownika o
zainstalowanie komponentu OCX.

Następnie kliknij przycisk " Livestream mode (for Internet Explorer)” aby wejść do
Interfejsu Użytkownika.

6.1 Opis Menu Ustawień
Naciśnij pasek narzędzi, aby przejść do opisu Menu Ustawień

6.1.1 Podstawowe Informacje o Urządzeniu
Możesz zmienić nazwę kamery w "Alias Settings".

W przypadku ustawienia czasu, można zsynchronizować czas z serwerem NTP lub
zsynchronizować z czasem ustawionym na własnym komputerze.

W przypadku nagrywania na komputerze lub notebooku, możesz wybrać pożądaną
ścieżkę zapisu.

6.1.2 Ustawienia Alarmu
Aby umożliwić wykrywanie ruchu, proszę zaznaczyć pole. Czułość wykrywania
ruchu jest regulowana. Można włączyć opcję wysyłania zgłoszenie alarmu pocztą.
Ustawienie

poczty

przedstawiono

w

następnej

sekcji.

Proszę skonfigurować ustawienia poczty e-mail w celu zgłoszenia zdarzenia.
Naciśnij przycisk " Submit " przed naciśnięciem przycisku "Test" konfiguracji
email.

6.1.3 Konfiguracja Sieci
DHCP jest domyślnie włączona i powinna być zawsze włączona dla połączenia
typu Plug DIGITUS & View.

Możesz skonfigurować połączenie bezprzewodowe, jak pokazano poniżej.
Włącz " Using Wireless Lan" i naciśnij przycisk "Scan", aby wyszukać
bezprzewodowy punktu dostępu lub routera. Proszę wprowadzić "klucz" dla
bezprzewodowego punktu dostępu lub routera. Następnie naciśnij „submit” aby
wyświetlić dostępne sieci.

6.1.4 Zarządzanie Użytkownikiem oraz Urządzeniem
Możesz zmienić lub dodać nazwę użytkownika i hasło w danym ustawieniu.

Reset ustawień oraz kontrola restartu urządzenia może zostać wykonany w tym
miejscu, jak również aktualizacja oprogramowania firmowego.

