Kullanıcı Hesabı Kurulumu

Türkçe

iOS Kurulumu için Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kamerayı kurmaya başlamadan önce bir kullanıcı hesabı oluşturmanız
gerekir. Hesabınızı kaydetmek için aşağıdaki kolay adımları uygulayın.

iOS Kablosuz Kamera Kurulumu

SmartCam Kontrol Kılavuzu

Uygulama sihirbazı talimatlarını izleyerek kamera kurulumuna devam edin.

Kurulum tamamlandığında ve iOS cihazınızda canlı video görüntülendiğinde,
SmartCam araç çubuğunu görüntülemek için ekrana dokunun. Bu
şema, ekran kontrolleri arasında dolaşmak ve SmartCam deneyiminizi
özelleştirmek için referans olarak sunulmuştur.

3A

SmartCam Kurulumunuza başlamadan önce lütfen şunları yapın:

 SmartCam ve güç adaptörünüzü hazırlayın.
 SmartCam uygulamasını indirmek için iOS cihazınızın hazır durumda



olmasını sağlayın.
Kameranız için kullanacağınız aynı Wi-Fi ağının kapsama alanı içinde
bulunduğunuzdan emin olun.
Wi-Fi ağı şifrenizi hazır bulundurun.

Sorularınız varsa veya SmartCam'ınızın kurulumuyla ilgili yardıma ihtiyacınız
olması durumunda, lütfen ücretsiz teknik destek servisimize başvurun.
00800-8010-8022
Tam kullanım kılavuzu, mobil uygulama kılavuzu ve SSS'lar için lütfen
samsungsmartcam.com adresini ziyaret edin.

1. iPhone veya
iPad'inizden App
Store'a gidin.

2. “Samsung SmartCam”
kelimelerini arayın.

3. Uygulamayı açın.

4. <Kaydol>
seçeneğini dokunun.

1. <Kablosuz Kurlm>
öğesine dokunun.

2. Güç kaynağını
bağlayın ve kameranın
arkasındaki Wi-Fi
düğmesine basın.

3. Ana sayfa düğmesine
basarak SmartCam
uygulamasından
çıkın.

4. Telefon ayarlarınıza
gidin. <Wi-Fi>
ayarlarını seçin.

5. SmartCam seri numarasının
son 4 rakamını bulun
ve ardından "smartcam"
şifresini girin. SmartCam
uygulamasına geri dönün.
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1) Kamera ünitesi bağlantı terminali
2) Ses girişi terminali
3) Ses çıkışı terminali
4) Ağ Portu (Kablolu bağlantılar için
kullanılır)
5) Güç Girişi
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6) W
 i-Fi Direct Düğmesi
7) Güç/Wi-Fi Durum LED'i
8) Sıfırlama Düğmesi
9) MicroSD Kart Yuvası (en fazla 32GB)
10) Kamera

b
Sayı

Kamera kurulumu parçalarına alışmak için aşağıdaki görselleri kullanın.
Daha ayrıntılı şema için lütfen Kullanım Kılavuzuna bakın.
6
7

5. <SmartCam'i
Başlat> seçeneğini
dokunun.

6. Kullanıcı Kimliği, Şifre,
geçerli bir Ad ve
e-posta adresi girin.
<Kaydet> öğesine
dokunun.

7. Kameranızı
kaydetmek için
<ileri> seçeneğine
dokunun.

7. Wi-Fi ağ şifrenizi
girin ve <ileri>
seçeneğine
dokunun.

SmartCam bilgilerinizi buraya kaydedin:
Hesap Kaydı

KULLANICI KİMLİĞİ: ___________
8-14 harf veya sayılarla birlikte harfler
Örnek: ahmetdemir

KULLANICI ŞİFRESİ: ___________
10-14 harf ve sayı kombinasyonu
Örnek: smartcam123

8. LED lamba yeşile
döndüğünde,
otomatik olarak
Adım 9'a
yönlendirilirsiniz.

Kamera Kaydı

KAMERA ADI: _________________
1-20 harf ve/veya sayı
Örnek: OturmaOdası

9. Kamera Adı ve
Şifresini oluşturun.
1-20 harf ve/veya
sayı.
Şifre: 1-8 harf ve/
veya sayı.

KAMERA ŞİFRESİ: _____________
1-8 harf ve/veya sayı
Örnek: 1234

10. Canlı video
izlemeye başlamak
istiyorsanız <Hayır>.
öğesini seçin.
Kamera tercihlerini
belirleme işlemine
devam etmek
istiyorsanız <Evet>
öğesini seçin.

11. Zaman Diliminizi
seçin ve ardından
<ileri> öğesine
dokunun.

Geri

test

6. Wi-Fi ağınızı seçin.

Kurulum için Ürün Görselleri
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test

Geri

12. Cihazlarınızdan olay
alarmı almak için
hareket ve/veya ses
algılamayı etkinleştirin.

SmartCam kurulumunu başarılı şekilde tamamladınız.
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Açıklama

1. Manuel Kayıt

Akan videoyu SD karta kaydetmek için dokunun

2. Yakala

İzleme sırasında hareketsiz görüntü yakalayıp kaydetmek için dokunun

3. İki Yönlü Konuşma

Mobil cihaz ile kamera arasında İki Yönlü Konuşma başlatmak ve konuşmayı bitirmek
için dokunun

3A. Mikrofon Düğmesi

İki Yönlü Konuşma Sırasında konuşmak için ekranda Mic Düğmesine basın ve dinlemek
için düğmeyi bırakın

4. Yüksek Kalite

Kullanılabilir en yüksek video kalitesini görüntülemek için dokunun

5. Melodi

Kameradan oynatmak için melodi seçeneklerini görüntülemek ve seçmek üzere dokunun

6. Parlaklık Kontrolü

Ekran görüntüsü parlaklığını ayarlamak için dokunun

7. Döndürme Kontrolü

Ekran görüntüsünü dikey veya yatay olarak döndürmek için dokunun

8. Hareket Alanı Seçme

Yalnızca belirlenen alanlardaki hareket alarmları için ekran üzerinde en fazla üç kutulu
alan çizerek Hareket Alanı Seçme özelliğini etkinleştirmek üzere dokunun

9. Sesli Mesaj Kaydedici

Kamera hoparlörlerinden oynatılmak üzere en fazla 10 mesaj kaydetmek için dokunun

10. Bilgi

Geçerli ses ve video bilgilerini görüntülemek için dokunun
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Kullanıcı Hesabı Kurulumu

Türkçe

Android Kurulumu için Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kamerayı kurmaya başlamadan önce bir kullanıcı hesabı oluşturmanız
gerekir. Hesabınızı kaydetmek için aşağıdaki kolay adımları uygulayın.

Android Kablosuz Kamera Kurulumu

SmartCam Kontrol Kılavuzu

Uygulama sihirbazı talimatlarını izleyerek kamera kurulumuna devam edin.

Kurulum tamamlandığında ve Android cihazınızda canlı video
görüntülendiğinde, SmartCam araç çubuğunu görüntülemek için ekrana
dokunun. Bu şema, ekran kontrolleri arasında dolaşmak ve SmartCam
deneyiminizi özelleştirmek için referans olarak sunulmuştur.

SmartCam Kurulumunuza başlamadan önce lütfen şunları yapın:

3A

 SmartCam ve güç adaptörünüzü hazırlayın.
 SmartCam uygulamasını indirmek için Android cihazınızın hazır durumda




olmasını sağlayın.
Kameranız için kullanacağınız aynı Wi-Fi ağının kapsama alanı içinde
bulunduğunuzdan emin olun.
Wi-Fi ağı şifrenizini hazır bulundurun.
Geçerli bir ad ve e-postayla adresiyle kaydolmak üzere hazırlık yapın.

Sorularınız varsa veya SmartCam'ınızın kurulumuyla ilgili yardıma ihtiyacınız
olması durumunda, lütfen ücretsiz teknik destek servisimize başvurun.
00800-8010-8022
Tam kullanım kılavuzu, mobil uygulama kılavuzu ve SSS'lar için lütfen
samsungsmartcam.com adresini ziyaret edin.

test

1. Android
cihazınızdan Play
Store'a gidin.

2. “Samsung
SmartCam”
kelimelerini arayın.

3. Uygulamayı açın.

4. <Kaydol>
seçeneğini dokunun.

1. <Kablosuz Kurlm>
öğesine dokunun.

2. Güç kaynağını
bağlayın ve kameranın
arkasındaki Wi-Fi
düğmesine basın.

3. Kameranızın seri
numarasını seçin
ve <ileri> öğesine
dokunun.

4. SmartCam
Kameranız için
kullandığınız Wi-Fi
bağlantısını seçin.

5. Wi-Fi ağ şifrenizi
girin.
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Kamera kurulumu parçalarına alışmak için aşağıdaki görselleri kullanın.
Daha ayrıntılı şema için lütfen Kullanım Kılavuzuna bakın.
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1) Kamera ünitesi bağlantı terminali
2) Ses girişi terminali
3) Ses çıkışı terminali
4) Ağ Portu (Kablolu bağlantılar için
kullanılır)
5) Güç Girişi
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6) W
 i-Fi Direct Düğmesi
7) Güç/Wi-Fi Durum LED'i
8) Sıfırlama Düğmesi
9) M
 icroSD Kart Yuvası (en fazla 32GB)
10) Kamera

b
Sayı

Kurulum için Ürün Görselleri

1
2
3

5. <SmartCam'i
Başlat> seçeneğini
dokunun.

6. Kullanıcı Kimliği, Şifre,
geçerli bir Ad ve
e-posta adresi girin.
<Kaydet> öğesine
dokunun.

7. Kameranızı
kaydetmek için
<ileri> seçeneğine
dokunun.

6. LED lamba yeşile
döndüğünde,
otomatik olarak
Adım 7'ye
yönlendirilirsiniz.

SmartCam bilgilerinizi buraya kaydedin:
Hesap Kaydı

KULLANICI KİMLİĞİ: ___________
8-14 harf veya sayılarla birlikte harfler
Örnek: ahmetdemir

KULLANICI ŞİFRESİ: ___________
10-14 harf ve sayı kombinasyonu
Örnek: smartcam123

7. Kamera Adı ve Şifre
oluşturun.
Ad: 1-20 harf ve/
veya sayı.
Şifre: 1-8 harf ve/
veya sayı.

Kamera Kaydı

KAMERA ADI: _________________
1-20 harf ve/veya sayı
Örnek: OturmaOdası

8. Canlı video izlemeye
başlamak istiyorsanız
<Hayır> öğesini seçin.
Kamera tercihlerini
belirleme işlemine devam
etmek istiyorsanız
<Evet> öğesini seçin.

KAMERA ŞİFRESİ: _____________
1-8 harf ve/veya sayı
Örnek: 1234

9. Zaman Diliminizi
seçin ve ardından
<ileri> öğesine
dokunun.

test

10. Cihazlarınızdan
olay alarmı almak
için hareket ve/
veya ses algılamayı
etkinleştirin.

SmartCam kurulumunu başarılı şekilde tamamladınız.
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Açıklama

1. Manuel Kayıt

Akan videoyu SD karta kaydetmek için dokunun

2. Yakala

İzleme sırasında hareketsiz görüntü yakalayıp kaydetmek için dokunun

3. İki Yönlü Konuşma

Mobil cihaz ile kamera arasında İki Yönlü Konuşma başlatmak ve konuşmayı bitirmek
için dokunun

3A. Mikrofon Düğmesi

İki Yönlü Konuşma Sırasında konuşmak için ekranda Mic Düğmesine basın ve dinlemek
için düğmeyi bırakın

4. Yüksek Kalite

Kullanılabilir en yüksek video kalitesini görüntülemek için dokunun

5. Melodi

Kameradan oynatmak için melodi seçeneklerini görüntülemek ve seçmek üzere dokunun

6. Parlaklık Kontrolü

Ekran görüntüsü parlaklığını ayarlamak için dokunun

7. Döndürme Kontrolü

Ekran görüntüsünü dikey veya yatay olarak döndürmek için dokunun

8. Hareket Alanı Seçme

Yalnızca belirlenen alanlardaki hareket alarmları için ekran üzerinde en fazla üç kutulu
alan çizerek Hareket Alanı Seçme özelliğini etkinleştirmek üzere dokunun

9. Sesli Mesaj Kaydedici

Kamera hoparlörlerinden oynatılmak üzere en fazla 10 mesaj kaydetmek için dokunun

10. Bilgi

Geçerli ses ve video bilgilerini görüntülemek için dokunun
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