הוראות התקנה והגדרת אינטרקום לסמארטפון 2C-anywhere
 1התחבר לרשת ה  WIFIוהורד את האפליקציה  ControlCamמגוגל פליי  /אפל אפסטור
2

בחיבור קווי  -חיבור עם כבל רשת

 .1חבר כבל רשת מהראוטר לכניסת הרשת בפנל
המתן כ 3 -דק‘
 .2פתח האפליקציה ולחץ Enter now
לחץ Add a device
בחר Add a network device
לחץ על Lan search
 .3בחר את התוצאה )לדגמא(aw12345 :
 .4הזן שם משתמש  adminוסיסמא 1234
-עבור לסעיף  5הגדרות אפליקציה

4

 3בחיבור אלחוטי  WIFIגרסת אנדרואיד
** הגדרות אלו מתבצעות באמצעות אנדרואיד
אם אין ברשותך אנדרואיד עבור לסעיף 4
א .חבר את האנטנה לפנל
ב .פתח האפליקציה ולחץ Add a device
בחר Add a new device
ג .בסיום הסריקה לחץ start configuring
ד .הזן את סיסמת ה  WIFIהמתאימה
ה .בסיום התהליך הזן שם משתמש admin
וסיסמא 1234
-עבור לסעיף  5הגדרות אפליקציה

סעיף  - iOSהגדרת  WIFIבמידה ואין אנדרואיד

א .חבר כבל רשת מהראוטר לכניסת הרשת בפנל
ב .אתר את כתובת ה  IPשל הפנל )ניתן לבדוק בראוטר או בתוכנה לסריקת רשת (Wnetwatcher
http://150.co.il/downloads/WNetWatcher.exe
הערה :כתובת ה  MACברוב המקרים מתחילה ב 00:5a
ג .הזן את הכתובת בדפדפן והכנס לממשק admin/1234
ד .לחץ על  , config > wirelessמצא את הרשת המתאימה והזן את סיסמת הWIFI -
ה .עבור לסעיף 6

5

הגדרות אפליקציה

זמן פתיחת דלת

 .1לחץ על תפריט
 .2הגדר זמן ממסר

הפעל שיחה נכנסת

)אחרת לא תתקבל קריאה מהדלת(

 .1לחץ על  3נקודות

 .2סמן  ONעבור
outdoor call in
6

החלפת סיסמא

סיסמא זו תחליף את קוד פתיחת

הדלת וגם את סיסמת המשתמש
 adminעבור כל המשתמשים
 .1לחץ על  3נקודות
unlock password settings .2

 .3הזן סיסמא חדשה
 .4הזן סיסמא זו ב admin

להוספת משתמשים )סמארטפונים( הפעל את האפליקציה ControlCam
enter now > add a device > add a network device > lan search
בחר את התוצאה והגדר שם משתמש וסיסמא

תרשים חיבורים והגדרת קודן

תכנות קודן
דוגמא לתכנות זמן ממסר  5שניות וקוד פתיחת דלת 5555
תא לקוד

יציאה

תכנות

זמן ממסר

01-30

ממסר *1234 00
*  01 5555זמן05
קוד פתיחה

כניסה לתכנות

00-99

לשינוי קוד טכנאי נתק והשב מתח תוך כדי לחיצה על * עד הישמע צפצוף ואז הזן קוד חדש בן 4
ספרות ,ו * -ליציאה

תרשים חיבורים
6
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כניסת מתח

12V-DC

N.O.

כתום לבן
כתום
ירוק לבן
ירוק

-

אנטנה WIFI

לחיבור מנעול מסוג אלקטרומגנטי
יש להשתמש ב N.C + COM
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