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Güvenlik önlemleri
 ednet smart home cihazlarını şunlar için sadece belirtilen
sıcaklıklar arasında kullanın:
İç Mekan Kamera: 0 ~ 40°C
Dış Mekan Kamera: -20 ~ 60°C
Sensörler: 0 ~ 40°C
Aktörler: 0 ~ 40°C
 Kullanmadığınız zamanlarda ürünü temiz ve kuru bir yerde 0°C ile
40°C arasındaki sıcaklıklarda saklayın
 Kamera ve diğer ednet.smart home ürünlerinin üzerini örtmeyin
 Kamera ve sensörleri içeren iç mekan cihazlarının sıvılarla temas
etmesine izin vermeyin (IP66 koruyucu muhafazaya sahip dış
mekan kameralar hariç)
 ednet Smart Home, yetişkin gözetiminin yerini alamaz.
Çocuğunuzun, aile bireylerinizin veya evcil hayvanlarınızın
sağlığını onları düzenli aralıklarda kontrol ederek koruyun
 İç mekan IP kameraların, iç mekan sensörlerinin ve iç mekan
sirenin sadece içeride kullanıldığından emin olun. Bu cihazlar, dış
mekanda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır ve hasar görebilir.
Bu durumda belirtilen dış mekan modellerini kullanın.
 ednet smart home kameralarını kolay ulaşılabilir bir elektrik
prizinin yakınına kurun. Elektrik kablosunun, gergin veya baskı
altında olmamasını sağlayın
 ednet smart home Ağ Geçidini, Wi-Fi yönlendiricinizin menzili
içerisine konumlandırın ve kamera ile yönlendirici arasında, Wi-Fi
sinyalini engelleyebilecek engellerin bulunmamasını sağlayın.

 ednet IP kameraları, sensörleri ve aktörleri parazit üreten elektrikli
ve diğer HF cihazlardan (mikrodalga fırınlar, cep telefonları vb.)
koruyun.
 Kamera, ağ kablosu ve elektrik kablosu tehlikeli olabileceği için
bunları çocuklardan uzak tutun.
 Sadece ürünle birlikte verilen güç adaptörünü kullanın.
 ednet smart home sistemini kesinlikle kendiniz onarmaya
çalışmayın. Onarım ve bakım işleri uzmanlar tarafından
gerçekleştirilmelidir.
 Sorun yaşamanız durumunda müşteri hizmetlerimizle iletişime
geçin.
 Kamera izlemeye ilişkin yürürlükteki tüm kanunlara uyun. ednet IP
kameraları, sadece evde özel kullanıma yönelik olarak
tasarlanmıştır. Evinizde yaşayan aile üyelerini, akrabalarınızı ve
yardımcılarınızı video izleme hakkında bilgilendirin. Kamuya ait
alanların ve komşularınızın mülklerinin görünmediğinden emin
olun.

Kişisel Bilgiler


ednet smart home sistemlerinin gizlilik politikasını okuyun ve
kabul edin http://ednet-europe.eu/en/ednet-smarthome/datenschutzerklaerung-fuer-das-kameraportal-und-apps/



Yetkili olmayan erişimlerden korumak için ednet smart home
hesabınıza ilişkin yüksek güvenlik derecesine sahip bir parola
seçin.



Parola, en az 8 karakter uzunluğunda olmalıdır; büyük ve küçük
harfler ile sayısal karakterler kullanmanızı öneririz.



Ayrıca kameranın standart parolası da yetkili olmayan erişimleri
önlemek için değiştirilmelidir.

Canlı akış, anlık bildirim ve daha fazla hizmet, bir bulut
sunucusu üzerinden kullanılabilir. Yedekleme çözümleri,
sistem kararlılığı ve bant genişliği yönetimine rağmen sistemin
kesintisiz kullanılabilirlik garanti edilemez.

Kutunun içindekiler
1 x IP kamera Ağ Geçidi
1 x Kamera güç kaynağı
2 x Kapı/Pencere temas sensörü
2 x Temas sensörleri için pil
1 x Hareket Sensörü
2 x Hareket sensörü için AA pil
1x Hızlı Kurulum Kılavuzu

IP Kamera Ağ Geçidi

Hareket Sensörü

Kapı/Pencere Sensörü

Karmaşık ağ ayarları olmadan hızlı ve kolayca sorunsuz
çalışabilecek ednet Smart Home'u seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

MicroSD Kartın Takılması
ednet Smart Home kamera ağ geçidine, kayıt için bir microSD kart
takılabilir. Lütfen 32 GB'a kadar olan MicroSD kartı aşağıda
gösterildiği gibi takın.

Kamera Bağlantıları
1. Sıfırla:
Kamerayı varsayılan ayarlara
sıfırlamak için kamerayı
başlattıktan sonra Sıfırlama
düğmesini 10 saniye süreyle
basılı tutun.
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2. Güç:
Kameraya güç sağlamak için
ürünle birlikte verilen güç
kablosunu takın.
3. MicroSD:
Yerel depolama için bir microSD
kart takın.
4. Mikrofon
5. Hoparlör
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1. Kamera Ağ Geçidi Kurulumu
IP kameranızı kullanabilmeniz için önce bazı hazırlıkların yapılması
gerekir.

SD kartı takın

ednet IP kamera ağ geçidi, satıcınızdan alabileceğiniz 32 GB
kapasiteye sahip MicroSD kartları destekler. IP kameranızla çekilen
fotoğraflar veya videolar daha sonra bu karta kaydedilecektir.

Güç kaynağını takın

Ürünle birlikte verilen güç kaynağının kablosunu IP kamera ağ
geçidinin "Güç - MicroUSB" bağlantısına takın.

Kamerayı yönlendiriciye bağlayın
(ör. AVM Fritz!Box, Telekom Speedport etc.)*
ednet IP kamera Ağ Geçidini WiFi üzerinden yönlendiricinize
bağlayın. WiFi'nin kameranız için APP desteği vasıtasıyla nasıl
kurulacağıyla ilgili olarak lütfen aşağıdaki talimatları takip.
Yönlendiricinizde çalışır durumda bir internet bağlantısı olmalıdır.

2. ednet.home Kullanıcı Hesabının ayarlanması
ednet smart home'u kullanmak için
kaydetmeniz
gereklidir.
Kurulum
telefonunuzdan/tabletinizden yapılabilir.

bir kullanıcı hesabını
ve
kontrol,
akıllı

2.1 Akıllı Telefonunuzla veya tabletinizle bir
kullanıcı hesabı oluşturun
Bir Apple® iOS aygıtına sahipseniz bu durumda "ednet.home"
Uygulamamızı Apple App Store®'da bulabilirsiniz. Google Android
İşletim Sistemine sahip akıllı telefonlar ve tabletler için
"ednet.home"-Uygulamamızı Google™ Play Store'da bulabilirsiniz.
İlgili App Stores®'un arama alanına "ednet" veya "ednet.home"
yazın.
Apple App Store®

Google™ Play
ednet

ednet

Arama sonuçlarında "ednet.home" Uygulaması, bu
simge ile işaretlenir.

Ardından lütfen uygulamayı mobil cihazınıza indirerek yükleyin.
Uygulamayı başlatın, oturum açma sayfasına gireceksiniz. Yeni
kullanıcı için lütfen “Signup” ile hesabınızı oluşturun.
ednet.home ile yeni bir
hesap oluşturun
"Signup" düğmesine tıklayın.

1. Lütfen oturum açma
hesabınız olacak e-posta
adresinizi girin.
2. Lütfen hatırlayabileceğiniz
bir parola oluşturun ve
onaylayın. (Alfabe
karakterleri ve sayısal
karakterler desteklenir).
3. ednet.home kullanımı için
gizlilik politikasını kabul edin.
4. Hesap kaydını bitirmek için
“Signup” düğmesine basın.
Daha sonra başarılı hesap kaydı için hesap bilgilerinizi içeren bir eposta bildirimi alacaksınız. Lütfen hesap bilgilerinizi yanınızda
güvende tutun.
Uygulamaya girmek için lütfen e-posta ve parolanızla oturum açma
hesabınızı girin.

3. IP Kamera Ağ Geçidinin Wi-Fi'nize
bağlanması
Akıllı telefon/tablet ile
Lütfen güç adaptörüne sahip IP
kamera Ağ Geçidini AÇIN.
Kameradan gelen sesli yardım,
kamera başlatıldığında ve “Sound
wave
mode”
fonksiyonuna
girildiğinde sizi bilgilendirir.
Paralel olarak lütfen Uygulamada
oturum açın, hesabınızın altında
yeni bir IP kamera eklemek için
“Camera”
sayfasının
altında
bulunan “+” işaretine basın. (1)
Başlatmak için lütfen “Add new
device” seçeneğini seçin. (2)
Ardından kameranızı Wi-Fi'ye
bağlamak için “Sound wave
mode” seçeneğini seçin. (3)
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Lütfen yönlendiricinizin SSID'sini
seçin
ve
lütfen
evinizdeki
yönlendiricinizin/AP'nizin
parolasını
girin.
Akıllı
telefonunuzun sessiz konumda
olmadığından emin olun ve
ardından lütfen akıllı telefonunuzu
IP kamera ağ geçidinize doğru
yaklaştırın (30 cm'ye kadar)
ardından
“Start
Config”
düğmesine basın. (4)
Akıllı
telefonunuz,
Wi-Fi
bağlantısını
kurmak
için
yönlendirici
bilgilerinizin
ses
sinyalini kameraya doğru yayınlar.
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Ardından lütfen kameranın internete bağlanması için bekleyin.
Kameradan gelen sesli yardım, internete bağlandığını size
söyleyecektir.
Lütfen IP Kamera ağ geçidinize bir
ad verin.
KAMERA'nın varsayılan oturum
açma ve parolası admin ve
admin'dir.
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Ardından kamera ekleme işlemini
bitirmek için sağ üst köşedeki onay
işaretine basın. (5)

UYARI: Gizli WLAN ağlar anlamına gelen gizli SSID'ler kamera
tarafından desteklenmez. Kameranızı bunlardan birine
bağlamak istiyorsanız ağınızın görünür olmasını sağlayın.

Harf ve rakamlar, SSID ve parola için desteklenen
karakterlerdir.
Güvenlik nedenlerinden dolayı
varsayılan KAMERA parolası
“admin”in kamera kaydının
hemen ardından farklı bir parola
ile değiştirilmesi önerilir. (6)
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Kamera parolasının
değiştirilmesinin ardından
kameranın canlı görüntü sayfasına
gireceksiniz.
Bu sayfa altında aynı zamanda
“device record” düğmesine
tıklayarak olay oynatmayı kontrol
edebilirsiniz.
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Ayrıca hareket sensörlerini ve
temas sensörlerini içeren
sensörleri yüklemek üzere ednet
akıllı telefon sisteminize sensörleri
eklemeye başlamak için lütfen
“sensör/aktör” simgesine
basın. (7)

Sensör Bağlantıları
Hareket Sensörü
Lütfen paketten çıkan 2 adet AA pili +/- işaretlere dikkat ederek
takın.
Kurcalama
Önleme
AÇIK

KAPALI

LED gösterge:
-

LED bir kez yanıp söner: hareket algılar
LED her 3 saniyede bir kez yanıp söner: Düşük voltaj
göstergesi.
Lütfen en kısa zamanda yeni pilleri takın.

Kurcalama Önleme Fonksiyonu:
Sensörün arka kapağı açıldığında kurcalama önleme düğmesi,
tetiklenir. Hareket sensörünün ışığı, bir kez yanıp söner ve APP
üzerinden alarm bildirimi gönderir.

Mod Ayarı:
Hareket sensörünün arka tarafında bir düğme mevcuttur.
Bu düğmeyi, farklı ayar kontrolü için sola ya da sağa
kaydırabilirsiniz:
Aralık: her hareket algılama arasındaki aralık süresini
5 saniyeden 5 dakikaya kadar ayarlayabilirsiniz.
LED: hareket algılama sensöründeki LED göstergesini KAPALI
veya AÇIK olarak seçebilirsiniz.
Aşağıdaki örnek, 5 saniye aralık ve LED KAPALI anlamına gelir.

1

Aralık

5 Dak.

5 Sn.

2

LED ışık

Kapalı

Açık

Kurulum:
Kurulum konumunun pencereye, klimaya, floresan lambaya,
ısıtıcıya, buzdolabına, ocağa, güneş ışığına ve sıcaklığın ani olarak
değiştiği ve hava akış hızının yüksek olduğu diğer yerlere çok yakın
olmasından kaçınılmalıdır. Aynı algılama aralığında iki adet
dedektör varsa yanlış alarmlara neden olan parazitleri önlemek için
lütfen konumu ayarlayın.

Zemin

Üstten
Görünüm

Yandan
Görünüm

Dedektörü bağlantıya sabitleyin ve algılama açısı ile mesafesini,
montaj yüksekliği ve bağlantıyı ayarlayarak değiştirin. Montaj
yüksekliğinin, yerden 2 metre yükseklikte olması tavsiye edilir.

Kapı/Pencere Temas Sensörü
Temas sensörü, 2 bölümden oluşur.
Bölüm A, Ağ Geçidiyle iletişim kuran vericidir.
Bölüm B, mıknatıstır. Bundan dolayı Bölüm A ve Bölüm B,
kapı/pencere açıldığı zaman ayrıldığında temas sensörü, tetiklenir.

Kurcalama önleme
düğmesi

Ön

Lütfen, aşağıdaki talimatı takip ederek pili takın.

Geri

LED gösterge:
LED bir kez yanıp söner: hareket algılar
LED her 3 saniyede bir kez yanıp söner: Düşük voltaj
göstergesi.
Lütfen en kısa sürede yeni bir A23 pil (12 V/23 A) ile değiştirin.
Kurcalama Önleme Fonksiyonu:
Sensörün arka kapağı açıldığında kurcalama önleme düğmesi,
tetiklenir. Hareket sensörünün ışığı, bir kez yanıp söner ve APP
üzerinden alarm bildirimi gönderir.
Kurulum:
Önce lütfen ilgili konumu temizleyin ve ardından Temas sensörünün
hem Bölüm A'sını hem de Bölüm B'sini paketten çıkan çift taraflı
bantla yapıştırın.
Aynı zamanda, temas sensörlerini, kapılara/pencerelere monte
etmek için vida kullanabilirsiniz.
Lütfen Bölüm A (Verici) ve Bölüm B'nin (Mıknatıs), ayrı olarak
monte edilmesi gerektiğini unutmayın, vericinin sabit kapı veya
pencere kanadına monte edildiği yerlerde mıknatıslı bölüm,
kapı ve pencerelerin hareketli bölümüne sabitlenmelidir.

4. Sensörlerin Ağ Geçidine Eklenmesi
Kamera canlı görüntü
sayfasındaki
"Sensör/Aktör"
simgesine bastıktan
sonra sensör/aktör
listesine gireceksiniz. (1)
Hareket ve temas sensörünü
eklemek için lütfen sağ üst
köşedeki “+” işaretine basın.

1

Lütfen ekleyeceğiniz
sensörünüzün “type” (türünü)
seçin. (2)
Temas sensörü için lütfen
ekleyeceğiniz “Door/Window
detector” (Kapı/Pencere
dedektörünü) seçin.
Hareket sensörü için lütfen
ekleyeceğiniz “Motion Sensor”
(Hareket Sensörünü) seçin.

2

Bir örnek olarak Uygulama
tarafındaki Motion sensor
(Hareket sensörü) türünü
seçerek Hareket sensörüyle
başlayalım.
Lütfen bu hareket sensörüne
bir ad verin. (3)
Ardından “Code” kutusundaki
“Arama” simgesine basın.

3

Lütfen “Start to learn” düğmesine
basın. (4)
Ardından IP kamera ağ geçidi,
50 saniye süreyle “öğrenme
moduna” girer.
Bu 50 saniyelik süre esnasında
lütfen Hareket sensörünüzü açın
ve hareket sensörünü herhangi bir
hareketle tetikleyin.
Ardından IP kamera ağ geçidi,
hareket sensörünü algılar ve
bulunan sensörün ilgili adres
kodunu gösterir. (5)

4

Lütfen sensör ekleme işlemini
tamamlamak için “+” işaretine
basın.
Temas Sensörü gibi sonraki
sensörü/aktörü eklemek için lütfen
aynı işlemi tekrar edin.
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5. Ağ Geçidine Aktörlerin eklenmesi
ednet Smart Home sistemi, Sensörler (Vericiler) ve Aktörler
(Alıcılar) sağlar.
Verici sensörler, Hareket ve Temas sensörleridir.
Alıcı cihazlar Siren, Elektrik fişi ve hareket sensörü gibi Verici
sersörler tarafından tetiklenen olay ile ilgili olarak etkinleştirilebilen
diğerleridir.
Verici cihazı kurmaya çalışalım:
Kamera canlı görüntü sayfasındaki
"Sensör/Aktör" simgesine bastıktan
sonra sensör/aktör listesine
gireceksiniz. (1)
Lütfen ednet güç fişlerini (84291
ve 84292) Alıcı cihaz olarak
eklemek için sağ üst köşedeki “+”
işaretine basın.

1

Lütfen Uygulama tarafında
eklemek için “Power Plug” olarak
“type” seçeneğini seçin. (2)

2

Lütfen Elektrik Fişine bir Ad verin.
Ardından “Code” kutusundaki
“Arama” simgesine basın. (3)
Uygulama tarafındaki “Start to
learn” seçeneğine basmadan önce
lütfen ednet.power Plug'a güç
sağlandığından ve “öğrenme”
moduna önceden girildiğinden emin
olun. "Öğrenme modu"na girmek
için lütfen ednet.power Plud'daki
(84291 veya 84292) "Öğren"
düğmesine 5 saniye süreyle basın.

3

Ardından Uygulama tarafındaki
“Start to learn” seçeneğine basın.
"Öğrenmenin" başarılı olduğunu
gösteren ednet.power Plug'tan
Açma/Kapama için tıklama sesi
duyacaksınız. (4)
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6.

Sensörler ve aktörlere yönelik kurulum
kuralları

Sisteminize Sensörler (Vericiler) ve Aktörler (Vericiler) eklediğinizde
bunlar arasında Kurallar kurabilirsiniz.
Bu örneği kurmaya çalışalım: Hareket sensörü tetiklendiğinde
Elektrik fişi, lambayı otomatik olarak açar.
Bu durumda lütfen uygulamanızda
Sensör/Aktör listesinden Verici
sensörünü (hareket sensörü)
üzerine tıklayarak girin.
Lütfen “Trigger” seçeneğinin
yanındaki “+” işaretine basın ve
alıcı cihazları bağlamak için
kuralları kurun. (1)

1
Lütfen Alıcı cihazı seçerek
Açma/Kapama için “eylem”
tanımlayın ve kural ayarlamasını
tamamlamak için “Save” düğmesine
basın. (2)
Şimdi lütfen hareket sensörünüzü
tetiklemeye çalışın ve ednet.power
Plug tarafındaki bağlantıyı kontrol
edin.
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7. Sistem, Amazon Alexa'ya nasıl bağlanır

Lütfen akıllı
telefonunuzda/tabletinizde
“Amazon Alexa” uygulamasını
açın, Amazon Alexa hesabınıza
girerek menü listesinden “Skills”
öğesini seçin. (1)

1

Lütfen arama alanına "ednet"
yazarak listeden ednet.home
skill'i seçin. (2)

2

Lütfen ednet.home skill'i
etkinleştirerek hesap bağlamaya
gidin. (3)

3

Hesap bağlamayı aktifleştirmek için
lütfen ednet akıllı ev Uygulama
hesap bilgilerinizi girerek "Link
Now" düğmesine basın. (4)

4

Şimdi lütfen Amazon Alexa'yı
"Allow"e basarak internet
üzerinden cihazlarınızı kontrol
etmesi için yetkilendirin. (5)

5
Başarılı bir bağlantının ardından
Amazon Alexa uygulaması, akıllı ev
cihazlarınızı bulur. (6)

6

Bağlı cihazlarınızı araması için lütfen
“Discover” düğmesine basın. (7)

7
Alexa şimdi cihazlarınızı
buluyor... (8)

Cihazlarınız
başarılı
şekilde
bulunduktan sonra cihazlar, Smart
Home menüsünde listelenir. Artık
ednet akıllı ev cihazlarınızı Amazon
Alexa vasıtasıyla yapılandırmaya ve
kontrol etmeye başlayabilirsiniz.
Sadece Alexa'dan (ör.) akıllı prizinizi
açmasını isteyin. (9)
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8. Akıllı priz, Google Home ile nasıl bağlanır
Lütfen akıllı
telefonunuzda/tabletinizde
“Google Home” uygulamasını
açın, Google Home hesabınıza
girerek menü listesinden “Home
control” öğesini seçin. (1)

1
ednet akıllı ev sistemini eklemek
için lütfen "+" simgesine
basın. (2)

2

ednethome'u arayın ve ednet
eylemini ekleyin. (3)

3
Hesap bağlamayı aktifleştirmek
için lütfen ednet akıllı ev
Uygulama hesap bilgilerinizi
girerek "Link Now" düğmesine
basın. (4)

4
Şimdi lütfen Google Home'u
"Allow"e basarak internet
üzerinden cihazlarınızı kontrol
etmesi için yetkilendirin. (5)

5

Başarılı bir bağlantının ardından
Google Home uygulaması, akıllı ev
cihazlarınızı bulur.
Cihazınız görüntülenir, adını
düzenleyebilir ve bir oda
atayabilirsiniz.

Artık ednet akıllı ev cihazlarınızı
Google Home vasıtasıyla kontrol
etmeye başlayabilirsiniz. Sadece
Google Home'dan (ör.) akıllı prizinizi
açmasını isteyin. (6)
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Ticari Markalar
ednet, ASSMANN Electronic GmbH firmasının tescilli ticari
markasıdır.
Apple, Apple App Store Apple Inc. şirketinin tescilli markalarıdır.
Android, Google, Google play Google Inc. şirketinin tescilli
markalarıdır.
AVM Fritz!Box AVM Computersysteme Vertriebs GMBH şirketinin
bir tescilli markasıdır.
Telekom Speedport Deutsche Telekom AG şirketinin bir tescilli
markasıdır.
Not:

Burada belirtilmeyen tüm diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyeti
altındadır.
Bu kılavuzda bahsi geçen ticari markalar veya ticari isimler çalışma adımlarını
açıklamak için kullanılmıştır ve serbestçe kullanılabileceği anlamına gelmez.
Tüm durumlarda ilgili hak sahiplerinin mülkiyeti altındadırlar.

Teknik açıklamalar
Frekans aralığı

IP Kamera Ağ Geçidi:

WiFi (HT20) 2412 - 2472 MHz
WiFi (HT40) 2422 - 2462 MHz
433.92 MHz (Görev döngüsü<%10)
Hareket Sensörü:
433,92 MHz (TX, Görev döngüsü<%10)
Kapı ve pencere sensörü
433,92 MHz (TX, Görev döngüsü<%10)
İletim Gücü

IP Kamera Ağ Geçidi:

WiFi: 15,19 dBm EIRP
Belirli olmayan SRD: 7,56 dBm ERP
Hareket Sensörü: 7,76 dBm ERP
Kapı ve pencere sensörü: 8,93 dBm ERP
Donanım Versiyonu

IP Kamera: X40-12-LT-A2

Hareket Sensörü: KR-P829-119-A
Kapı ve pencere sensörü: KR-D026-119-A
Yazılım Versiyonu

IP Kamera Ağ Geçidi: V1.0

Hareket Sensörü: V12
Kapı ve pencere sensörü: V10

Hızlı kurulum kılavuzunun diğer dillerdeki versiyonu için
dokümanları indirmek üzere lütfen web sitemizi
https://www.ednet-europe.eu/en/ ziyaret edin.

