Ghid de utilizare
1. Descarcati aplicatia
Aplicatia se poate gasi pe Magazin Play au App Store sub numele de iCam365

2. Porniti dispozitivul
3. Adaugati dispozitivul
1. Dupa instalarea aplicatiei, intrati in aceasta si creati-va un cont
2. Intrati in aplicatie si apasati pe butonul Add a Device (+).
3. Selectati WiFi Camera
4. Selectati metoda prin care doriti sa conectati camera: Quickly add (pentru conectare
Wireless) sau Add devices by network cable (pentru conectare cu cablul de internet in
camera)
5. In functie de metoda aleasa continuati pasii din aplicatie
4. Partajarea dispozitivului
1. Invitati-va prietenii sa descarce aplicatia iCam365 si sa isi creeze cont.
2. Detinatorul dispozitivului poate apasa pe butonul “Share”.
3. Apasati pe Share to si urmariti instructiunile din aplicatie pentru a alege permisiunile pe
care doriti sa le acordati persoanei caruia ii oferiti acces la dispozitiv.

Intrebari si raspunsuri

1. Ce trebuie să fac dacă dispozitivul nu poate fi adăugat?
Verificați dacă parola WiFi este corectă și dacă rețeaua este conectată corect, resetați
camera. Adăugați din nou dispozitivul când operația de mai sus este terminată.
2. Inregistrarea nu poate fi redata?
Înregistrarea este împărțită în înregistrarea evenimentelor și înregistrarea non-stop.
A. Înregistrare eveniment: Camera înregistrează evenimentul declanșator până la sfârșitul
acestuia. Se continuă să înregistreze dacă evenimentul îl declanșează în continuare.
B. Înregistrare non-stop: Camera înregistrează non-stop.
Înregistrarea non-stop va ocupa un spațiu imens al cardului de memorie. Vă rugăm să
selectați modul de înregistrare, după cum este necesar. Setarea căii modului de înregistrare:
Setting -> Memory card -> Recording mode
3. Ce trebuie să fac dacă se arată că dispozitivul este offline?
Mai întâi, verificați dacă sursa de alimentare și rețeaua sunt normale. Dacă acestea sunt
normale opriți camera și reporniți-o. Dacă dispozitivul este încă offline după repornire,
eliminați camera din APP și adăugați-o din nou.
4. Cum ar trebui să descarc videoclipul pe telefonul meu mobil?
1. Faceți clic pe butonul Înregistrare (cameră) în timp ce vizionați videoclipul redat.
2. Faceți clic pe butonul Stop (pătrat roșu) la finalizarea redării, iar videoclipul va fi salvat
automat în album.
5. Ce trebuie să fac dacă mesajul de alertă nu poate fi primit?
A. Confirmați dacă sistemul a dezactivat permisiunea push mesaj pentru iCam365. Dacă este
dezactivat, activați permisiunea Notificare mesaj în setările telefonului dvs. mobil.
B. Verificați dacă mesajul push este dezactivat în setările dispozitivului.
Mesajul de alertă poate fi salvat până la 7 zile.
6. Afișare fără card de memorie.
A. Camera nu acceptă conectarea la cald. Trebuie să opriți camera pentru a introduce cardul
de memorie. Vă rugăm să reporniți camera.
B. Dacă cardul de memorie încă nu poate fi identificat după repornirea camerei, înlocuiți-l cu
un card nou și încercați din nou.
C. Dacă noul card încă nu poate fi identificat, slotul pentru card poate fi deteriorat sau există
o defecțiune în FFC. Contactati-ne pentru a inlocui dispozitivul: contact@lavanuv.ro

Descrierea functiilor

Real-time and Playback
Faceți clic pe ecranul dispozitivului pentru a accesa pagina în timp real a dispozitivului pentru a
vizualiza ecranul camerei în timp real. De asemenea, puteți comuta la Redare pentru a vizualiza
videoclipul istoric. Înregistrarea poate fi împărțită în înregistrare de evenimente și înregistrare
continuă. Puteți selecta modul de înregistrare după cum este necesar.

Alert
Dispozitivul va trimite un mesaj de alertă atunci când detectează orice mișcare sau sunet. Puteți
selecta tipul de mesaj de alertă care urmează să fie primit în setări.

Pan/tilt head and talk
Pe pagina în timp real puteți regla orientarea camerei la distanță prin discul capului său panoramic /
de înclinare sau puteți ține apăsat pe iconita cu microfonul pentru a vorbi prin camera la distanță.

Sharing
Introduceți numărul de telefon mobil al membrilor familiei dvs. pe pagina Partajare. Persoanele
partajate trebuie să descarce APP și să se înregistreze. Fiecare dispozitiv poate fi partajat de până la
10 conturi. Persoanele partajate pot viziona videoclipul live, pot vorbi cu camera și pot viziona
videoclipul prin capul de panoramare / înclinare, dar el / ea nu poate face setări.

Setting management
În pagina de setări, puteți modifica numele dispozitivelor, achiziționa servicii, partaja dispozitive,
accesa Setări magazin, Setări ecran și alte setări.

Binocular camera
Dacă achiziționați o cameră binoculară, în prezent sunt acceptate următoarele funcții:
1. Suportă afișajul Picture-in-Picture. Puteți face clic pe Pincture-in-Picture pentru a activa sau a
dezactiva funcția.
2. Sprijină comutarea între imaginea mică și imaginea de ansamblu. Faceți clic pe imaginea lungă sau
pe imaginea mică sau pe imaginea mică pentru a comuta.
3. Funcția sa de redare acceptă, de asemenea, comutarea între imaginea mică și imaginea mare și
activarea / dezactivarea ferestrei de imagine mică.

