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ה סלולאריתמדריך משתמש למצלמ

eolink Argus Eco

  

מדריך משתמש למצלמ
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  מבט כללי
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ן להוסיף לה יתנ, בנוסףו) כלול בערכה
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  נתונים טכניים

כלול בערכה(למצלמה  פנימיתנטענת ליתיום סוללה את המצלמה ניתן להפעיל על ידי 

  

  .64GB של עד  Micro SD המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון מסוג

  

  בטעינה
  טעינה הושלמה

    

נתונים טכניים

  אנרגיה

את המצלמה ניתן להפעיל על ידי 
  .פאנל סולארי

  כרטיס זיכרון

המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון מסוג

  

  טעינת הסוללה

בטעינה –אור כתום 
טעינה הושלמה –אור ירוק 

 

 

 

 

 

 

  חיבור אנטנה
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  )ומעלה 3 בגרסה

  .באפסטור או בגוגל פליי או לסרוק את הקוד המתאים
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  המצלמה

  Reolink האפליקציה

בגרסה(ואנדרואיד ) ומעלה 8 בגרסה(ניתן להוריד למכשירי אייפון 

באפסטור או בגוגל פליי או לסרוק את הקוד המתאים" Reolink"יש לחפש  האפליקציה

  

  והגדרות ראשוניות לאפליקציה

  .נדליק אותהנכניס כרטיס הזיכרון למצלמה ו

מקש הפלוס בפינה לאחר הורדת האפליקציה ניכנס אליה ונלחץ על 

 .שנמצא על המצלמה QRקוד הלאחר מכן נסרוק את 

  

המצלמההגדרה 

האפליקציההורדת 

ניתן להוריד למכשירי אייפון  האפליקציהאת 

האפליקציהבכדי להוריד את 

לאפליקציההוספת המצלמה 

נכניס כרטיס הזיכרון למצלמה ו

לאחר הורדת האפליקציה ניכנס אליה ונלחץ על 
  .העליונההימנית 

לאחר מכן נסרוק את 
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שימו לב שהצלמה (אליה נרצה שהמצלמה תתחבר 

 WiFiאנחנו צריכים להיות מחוברים עם הטלפון על אותו רשת 

ובסיום נשמע  WiFiלאחר מכן המצלמה תתחבר לרשת ה 
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"Wifi Not Configured  ונגדיר את רשת הWiFi   אליה נרצה שהמצלמה תתחבר

 WiFi  2.4שלGHz  5ולאGHz(  אנחנו צריכים להיות מחוברים עם הטלפון על אותו רשת
 .אליה אנחנו רוצים לחבר את המצלמה

לאחר מכן המצלמה תתחבר לרשת ה , אותו נסרוק בעזרת המצלמה 

"Connection to the router succeeded"  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

"Wifi Not Configuredנבחר ב
 iFiתומכת רק ברשת 

אליה אנחנו רוצים לחבר את המצלמה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QRהטלפון ייצר קוד 
"Connection to the router succeeded"
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  .הגדרנו את המצלמה והוספנו אותה לרשימת המצלמות באפליקציה שלנו
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  נגידיר שם וסיסמא למצלמה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

הגדרנו את המצלמה והוספנו אותה לרשימת המצלמות באפליקציה שלנו

  

  

נגידיר שם וסיסמא למצלמה

  

הגדרנו את המצלמה והוספנו אותה לרשימת המצלמות באפליקציה שלנו ,כהעד 
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חדש שאותו המשתמש הנוסף 

 שם המצלמה

 מצב סוללה

 מצב הסוללה

 הגדרות נוספות

 תצוגה

 התראות מייל

 הקלטת קול

 תאורת לילה

 חיישן תנועה
 הקלטה

 אזעקה

 התראות שיתוף מידע
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  הגדרות מתקדמות

  .גרסה ואפשרות לשנות את שם המצלמה, דגם, מידע על המכשיר

חדש שאותו המשתמש הנוסף  QRשיתוף המצלמה על ידי יצירת קוד 

  .לטלפון זיהוי תנועההתראות על שליחת הפעלה וכיבוי של 

עדכון תוכנה ושחזור , אחסון, תאריך ושעה, שינוי סיסמא

  .פרטים על מצב הסוללה של המצלמה

 

שינוי הגדרות 
 חיישן התנועה

הגדרות נוספות

  

הגדרות מתקדמות

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  הגדרות

מידע על המכשיר  -מידע 

שיתוף המצלמה על ידי יצירת קוד  –שיתוף 
  .צריך לסרוק

הפעלה וכיבוי של  –התראות 

שינוי סיסמא –הגדרות נוספות 
  .ההגדרות

פרטים על מצב הסוללה של המצלמה – מצב סוללה

  

  

  

 הגדרות

שינוי הגדרות 
חיישן התנועה
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הגדרת אופציית קבלת תמונות למייל כאשר המצלמה מזהה 

 סיבוב המסך

 איכות התמונה

 מניעת ריצוד

 יום ולילה

 מיקוםשם 

 מיקום תאריך

 פרטיות

  שולח

  מקבל

  שליחת מייל בדיקה
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  .שינוי הגדרות התצוגה

  .במידה והמצלמה מותקנת הפוך היפוך התמונה

  .720או  1080בחירת רזולוציית התמונה 

  .תדר רשת החשמלבחירת 

  .או מצב אוטומטי) שחור לבן(החלפה בין מצב יום למצב לילה 

  .המצלמה שיופיע על המסךשם  בחירת מיקום – מיקום שם המצלמה

  .בחירת מיקום התאריך שיופיע על המסך

  .בחירת אזור שיוחשך על מנת לשמור על פרטיות האזור

  

  

  

  

  

תזמון שעות עבודה ושינוי , הפעלה וכיבוי של חיישן התנועה

  .הפעלה וכיבוי של אופציית ההקלטה

  הפעלה וכיבוי של רעש אזעקה כאשר המצלמה מזהה תנועה

הגדרת אופציית קבלת תמונות למייל כאשר המצלמה מזהה 

  .הגדרת המייל שממנו המצלמה תשלח את התמונות

  

 3ניתן להגדיר עד ( הגדרת מייל שאליו יגעו התמונות מהמצלמה

שינוי הגדרות התצוגה –תצוגה 

היפוך התמונה –סיבוב המסך 

בחירת רזולוציית התמונה  –איכות התמונה 

בחירת  – מניעת ריצוד

החלפה בין מצב יום למצב לילה  –יום ולילה 

מיקום שם המצלמה

בחירת מיקום התאריך שיופיע על המסך –מיקום התאריך 

בחירת אזור שיוחשך על מנת לשמור על פרטיות האזור –פרטיות 

הפעלה וכיבוי של חיישן התנועה –חיישן תנועה 
  .רגישות

הפעלה וכיבוי של אופציית ההקלטה –הקלטה 

הפעלה וכיבוי של רעש אזעקה כאשר המצלמה מזהה תנועה –אזעקה 

הגדרת אופציית קבלת תמונות למייל כאשר המצלמה מזהה  – התראות מייל
  .אירוע

הגדרת המייל שממנו המצלמה תשלח את התמונות –שולח 

  smtpהגדרת שרת 
  כתובת המייל

  סיסמא
הגדרת מייל שאליו יגעו התמונות מהמצלמה –מקבל 
  ).נמענים
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התחתונה מעבירה למצב צפייה במסך הראשי לחיצה על התמונה מהמצלמה או על כפתור הפליי בפינה הימנית 

 דיבור צפייה בהקלטות

 צילום תמונה

 ווליום

 עצור

 אוצילום ויד

 איכות שידור

 מסך מלא

 נתוני קליטה
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  . הפעלה וכיבוי של אופציית הקלטה קול בנוסף לווידאו

  .הפעלה וכיבוי של תאורת הלילה

  צפייה בזמן אמת

במסך הראשי לחיצה על התמונה מהמצלמה או על כפתור הפליי בפינה הימנית 
  .בזמן אמת בווידוא מהמצלמה

איכות שידור

מסך מלא

  

הפעלה וכיבוי של אופציית הקלטה קול בנוסף לווידאו – הקלטת קול

הפעלה וכיבוי של תאורת הלילה – תאורת לילה

  

צפייה בזמן אמת

במסך הראשי לחיצה על התמונה מהמצלמה או על כפתור הפליי בפינה הימנית 
בזמן אמת בווידוא מהמצלמה
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  מרחק זיהוי
 )לרכבים זזים(

  מרחק זיהוי 
 )לדברים זזים

 מטר מטר 10עד 

  מטר מטר 12עד 

 מטר מטר 16עד 
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  הגדרות חיישן תנועה

מרחק זיהוי 
לדברים זזים(

 ערך

מטר 4עד  0-50 

מטר 6עד  51-80 

מטר 10עד  81-100 

הגדרות חיישן תנועה 

 רגישות

 נמוכה

 בינונית

 גבוהה
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 )גישה לאפליקציות ברמת אבטחה נמוכה

 
  ניתן להגדיר ידנית 

Internet Setting(EMAIL) 
SEND EMAIL ADDR: המצלמה דרכו המייל
SEND EMAIL PWD: המייל של סיסמה 
SEND EMAIL SERVER: דואר שרת כתובת
GPRS APN: XXXXXXXX 
PORT: יוצא דואר שאת של הפורט (465 for Gmail)
GPRS ACCOUNT: 
GPRS PASSWORD: 
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  בעיות בשליחת מייל מהמצלמה
  בצע את הפעולות הבאות –במידה והמייל לא נשלח 

גישה לאפליקציות ברמת אבטחה נמוכה( Less Secure Appשנה את אבטחת התיבה ואפשר גישה ל 

 לחץ על כניסה לחשבון

 
 לחץ על לשונית אבטחה

 
 גלול למטה ולחץ על

 
ניתן להגדיר ידנית  –במידה והמפעיל הסלולרי לא מופיע ברשימה 

 התמונות את שולחת המצלמה
 

 (smtp.gmail.com) יוצא דואר

(465 for Gmail) 

בעיות בשליחת מייל מהמצלמה –' אנספח 
במידה והמייל לא נשלח 

שנה את אבטחת התיבה ואפשר גישה ל  .1

 לחץ על כניסה לחשבון

 לחץ על לשונית אבטחה

 גלול למטה ולחץ על

במידה והמפעיל הסלולרי לא מופיע ברשימה 


