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 fish eyeالمیپ  دوربین های - 3

 Baby camera 1- دوربین های

آموزش انتقال تصویر دوربین های WIFI بدون سیم  
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 قدم اول
 گزینه را می گوید 3آداپتور دوربین را وصل کنید ، سخنگوی دستگاه این  -1

  نرم افزار  در سیستم عامل  در سیستم عامل  آندروید یا  سپس از قسمت  – 3
 را نصب کنید   

 وجود دارد که یا به صورت دکمه روی دستگاه میباشد  روی دوربین طبق عکس زیر گزینه  – 2
 ثانیه نگه داشته تا 5و یا باید با آچار آلن داخل جعبه دستگاه به آن دکمه دسترسی پیدا کنید و آن را 

زمانی که سخنگوی دستگاه  اعالم کند  

 روی لوگوی روبرو کلیک کنید  جهت دانلود نرم افزار آندروید***

 پس از نصب نرم افزار به قسمت تنظیمات وای فای گوشی خود رفته و شماره سریال دوربین که طبق  – 4
 عکس زیر مشاهده میکنید را پیدا کرده و به آن وصل شوید

 شماره سریال دستگاه که در تنظیمات 
 وای فای باید به آن متصل شوید

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.macrovideo.v380


 قدم دوم
 که از قبل نصب کرده بودید را اجرا کنید و روی  پس از اتصال به وای فای دوربین ، نرم افزار  – 1

 مطابق عکس زیر کلیک کنید   گزینه 

 کلیک کنید و وارد قسمت بعد شوید  روی گزینه 

 کلیک کنید+ روی گزینه  -2

 +گزینه 

 مطابق  سپس روی گزینه 
 عکس روبرو کلیک کنید 



 در این قسمت باید اطالعات دوربین مطابق عکس زیر داخل کادرها قرار دهید و در آخر گزینه  – 3
 را بزنید   

27940123 

 میتوانید از طریق اسکن بارکد نیز این کار را انجام دهید در قسمت 

 جدید در داخل نرم افزار اضافه شده  و مطابق عکس زیر گزینه  در این قسمت یک - 4
 بر روی تصویر وجود دارد که باید روی آن کلیک کنید

 کلیک میکنید با یه پیغام مواجه   زمانی که روی گزینه 
 میشودید در خصوص اینکه باید برای دوربین رمز تعریف شود

 کلیک کنید و مشابه عکس زیر برای آن  SETروی گزینه 
 یک رمز تعریف کنید

 عددی  8توجه داشته باشید رمزی که باید تعریف شود حتما باید 
 :و همچنین ترکیبی از حروف و اعداد باشد مانند 

1234567A 

  Playگزینه 



 در این قسمت باید رمزی که انتخاب کردید را وارد کنید و در قسمت کادر دوم ، دوباره آن را تکرار – 5
 (برای تایید شدن رمز ) نمایید 

 وارد کردن رمز انتخابی

 دوباره رمز انتخابی را وارد کنید

A1234567 
A1234567 

 رو فشار دهید   رو زده و گزینه   سپس گزینه  - 6
 

 در این قسمت تلفن همراه شما به دوربین متصل شده است و شما میتوانید هم صدا هم تصویر را فقط
 . به صورت داخل شبکه ای داشته باشید 

 توجه داشته باشید که این اتصال فقط داخل شبکه ایست و با دور شدن از دوربین این ارتباط قطع 
 میشود 

 برای اینکه شما بتوانید از هر جای دنیا این ارتباط را داشته باشید باید دوربین را به وای فای محلی که 
 در آنجا نصب شده متصل کنید 

 شده و تصویر شما اجرا میشود   playدوربین 



 قدم سوم
 در پایین نرم افزار شوید و گزینه   یا     در این قسمت وارد گزینه  – 1

 را انتخاب کنید 

در سیستم عامل  گزینه 
در سیستم عامل   گزینه 

  خود سپس ، کرده فعال را    گزینه باید شدید    قسمت وارد اینکه از پس – 2
  رمز و بوده شما به مربوط که فای وای آن باید شما و میکند جو و جست را اطراف های فای وای ، افزار نرم
  کنید وارد را رمز و کنید انتخاب را دارید را آن

 گزینه 

 وای فای های اطراف دوربین 



 را بزنید    پس از آنکه رمز مربوط به وای فای را وارد کردید گزینه  – 3

هم اکنون دوربین شما به وای فای مودم مربوط به شما متصل شده است شما میتوانید از هر جای دنیا  
به تصاویر و تنظیمات آن بسیار راحت دست پیدا کنید  
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