Podstawowa instalacja kamery EU-113S
przy pomocy notebooka

Kamery EU-113S mogą łączyć się z innymi urządzeniami wyłącznie przez łącze WIFI. Domyślnie (defaultowo, fabryczne oraz
po resecie) skonfigurowane są jako Access Point (AP), do którego możliwy jest dostęp bez hasła. SSID (nazwa) tego AP
zaczyna się od znaków IPCAM-AP-, przykład pokazano na rys. poniżej:

W pierwszej kolejności należy połączyć notebook z AP (wifi) kamery, wskazując go (jego nazwę) na liście widzianych przez
notebook sieci wifi i klikając Połącz. Następnie otwieramy w przeglądarce (najlepiej Internet Explorer) stronę
http://192.168.234.1 (jest to domyślny adres IP serwera www kamery). Przed wykonaniem tego połączenia w konfiguracji
przeglądarki IE musimy zaznaczyć, że zezwalamy na instalację kontrolek Active X (krótkich programów potrzebnych do
uruchamiania niektórych aplikacji) bez podpisu. Jeżeli jesteśmy poprawnie połączeni z kamerą zobaczymy ekran jak poniżej:
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Wybieramy język w którym strona będzie się z nami komunikowała (polski), wpisujemy login i hasło (domyślnie jest to admin
i admin) i pobieramy wtyczkę (Download Player).

Po zalogowaniu, jeżeli wcześniej nie pobraliśmy wtyczki Active X, zobaczymy na ekranie komunikat:

Jest to monit z przeglądarki IE o zainstalowanie wtyczki (Active X) która umożliwi podgląd obrazu z kamery w przeglądarce.
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Jeżeli wszystko pójdzie dobrze to możemy zobaczyć w przeglądarce podgląd obrazu z kamery:

Jeżeli będziemy chcieli korzystać z podglądu obrazu z kamery w smartfonie (domyślny status - włączone), w pozycji menu
Parametry w zakładce P2P zmieniamy hasło dostępu do kamery poprzez sieć P2P (domyślnie admin). Numer ID kamery i
Hasło umożliwiają połączenie się smartfona z kamerą nawet wtedy, gdy nasza sieć wifi ma łącze do Internetu ze zmiennym
zewnętrznym adresem IP.

W celu zabezpieczenia się przed niechcianym podglądem przez osoby trzecie należy zmienić standardowe hasła dostępu do
kamery przez przeglądarkę, wpisując je w odpowiednie pola w pozycji menu System w zakładce Użytkownicy:
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Oczywiście nowe nazwy użytkowników i hasła należy sobie zapisać. Następnym krokiem jest ustawienie strefy czasowej,
czasu lokalnego (GMT+1) i włączenie zmiany czasu letniego i zimowego (pozycja menu System, zakładka Ustawienia czasu),
pozostałe wartości można pozostawić domyślne.

Ostatnim krokiem jest skonfigurowanie połączenia WIFI kamery (pozycja menu Parametry, zakładka Wifi):

Należy kliknąć przycisk Szukaj, wtedy pojawi się lista dostępnych (widzianych przez kamerę) sieci WIFI. Wybieramy
(klikamy) tę do której chcemy kamerę podłączyć (musi być tak skonfigurowana by rozgłaszać swą nazwę, ew. wpisujemy ją
bezpośrednio w odpowiednie pole SSID), wpisujemy tryb uwierzytelniania i hasło sieciowe i klikamy Zastosuj.
Jeżeli wszystko poszło dobrze to niebieska dioda w kamerze powinna świecić na stałe. Można sprawdzić, że sieć IPCAM-APxxxxx-xxxxx na liście sieci wifi widocznych w notebooku przestała być widoczna. Od tej chwili kamera jest dostępna w sieci
wifi naszego routera, wystarczy np. w polu adresowym przeglądarki IE wpisać jej adres IP by po zalogowaniu zobaczyć
pokazywany przez kamerę obraz. Adres IP kamery można uzyskać z logów naszego routera, można też skorzystać z jednego
z darmowych skanerów adresów IP lub dostępnego na stronie www.eurometer.com.pl, w zakładce Kamery Wi-Fi/Instrukcje
i opinie przeznaczonego dla tych kamer programu IPCSearch.
Uwaga – niektóre programy antywirusowe traktują oprogramowanie skanujące sieć jako oprogramowanie
niebezpieczne i ostrzegają lub uniemożliwiają jego uruchomienie; w takim przypadku należy zmniejszyć ustawiony
w oprogramowaniu antywirusowym poziom zabezpieczenia lub chwilowo wyłączyć to oprogramowanie.
Jeżeli nasza sieć wifi ma łącze do Internetu, możemy oglądać obraz z kamery na smartfonie z zainstalowaną darmową aplikacją
p2pwificam lub – wykorzystując przekierowanie portów na naszym routerze – oglądać obraz z kamery w Internecie na
przeglądarce www (adres = adres naszej domeny, z portem takim, jakie ustawiliśmy przekierowanie) z dowolnego miejsca na
świecie, w którym Internet będzie dostępny.
Jeżeli coś poszło nie tak możemy powtórzyć wszystkie kroki jeszcze raz. Jeżeli chcemy kamerze przywrócić ustawienia
fabryczne należy nacisnąć i przytrzymać przez kilkanaście sekund przycisk reset kamery, dostępny z tyłu obudowy.
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.eurometer.pl
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