DIGITUS Plug&View
OptiView

Průvodce rychlou instalací
DN-16028

Popis:
DIGITUS nabízí P2P Cloud službu, abyste se vyhnuli komplikovanému
nastavení sítě při instalaci kamery. Vše co nyní potřebujete je “Plug &
View” s následujícími 3 kroky, které provedete do 1 minuty.

Instalační postup:
1.

Zapněte kameru a připojte Ethernetový
kabel z kamery k routeru. (Obrázek 1)
Prosím počkejte 20 sekund, dokud
fotoaparát k zahájení.

2.

Stáhněte si "DIGITUS Plug&View"
aplikaci z APP store nebo Google Play
a spusťte tuto aplikaci z vašeho
mobilního zařízení a přihlaste se k účtu
a vložte heslo (Obrázek 2).
Alternativně můžete také mít přístup ke
kamerám přes prohlížeče z vašeho
počítače/notebooku přístupem přes
tyto webové stránky:
http://www.mydigitus.net/

Poznámka:
3.

Obrázek 1

Obrázek 2

Jestliže nemáte účet Google nejprve si ho prosím vytvořte a
heslo.

Přidejte kamery na váš účet skenováním QR kódu na poslední
stránce tohoto průvodce rychlou instalací použitím "DIGITUS
Plug&View" aplikace z vašeho mobilního zařízení.
Alternativně při použití prohlížeče můžete vložit MAC adresu a
aktivační kód také ručně.

Po přidání kamery potom můžete sledovat reálný, živý obraz kdykoli a
kdekoli.

Instalační postup (bezdrátový)
Bezdrátové (WiFi) připojení mezi IP kamerou a bezdrátovým routerem /
přes přístupový bod je také dostupné pomocí následujících postupů.
4.

Po dokončení kroků 1 - 3 kabelového připojení pomocí
Ethernetového kabelu se přihlaste na http://www.mydigitus.net/, a
klikněte na ikonu nastavení
k přístupu do uživatelského
rozhraní kamery.

Poté můžete vstoupit do webového uživatelského rozhraní kamer.
Vyberte si prosím k vstupu režim livestream. Vložte prosím "admin"
do účtu a heslo "admin" k přihlášení.

5.

Stiskněte “Tool bar” k vstupu na konfigurační stránku.

6.

Přejděte na "Wireless Lan Settings" a vyberte bezdrátový
router/přístupový bod k připojení. Potom aktivujte "Using Wireless
Lan" a vložte heslo. Stiskněte "Submit" aby WiFi nastavení vstoupilo
v platnost a uzavřete okno uživatelského rozhraní této kamery.
Odpojte Ethernetový kabel. Nyní můžete ke kameře přistupovat
bezdrátově přes aplikaci Plug&View nebo přes http://mydigitus.net

7.

