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מדריך התקנה
Vivotek 522 למצלמת רשת
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•  מצלמת ADC-V522IR )כלולה(

•  מתאם מתח AC )כלול(

)5Ghz או Ghz 2.4( חיבור אלחוטי  •

Be חיבור לאינטרנט של בזק עם נתב  •

הערה: ניתן לחבר את המצלמה לנתב רק בחיבור אלחוטי.

טרום התקנה 
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חיבור אלחוטי
BeHome הוסף את המצלמה לחשבון

WIFI  איכותי, בצע את ההתקנה במיקום הסופי בוא תרצה  כדי להבטיח אות 
)חיבור המתלה, תליית  חיבור מלא של המצלמה  לא  אך  לחבר את המצלמה, 

המצלמה באמצעות ברגים וכו'(.

1. חבר את מתאם המתח AC של המצלמה וחבר אותו לשקע חשמל.

2. המתן שנורית המצלמה תהבהב בלבן.

3. פתח את אפליקציית BeHome )אם האפליקציה אינה מותקנת במכשירך,  
    כנס אל חנות באפליקציות והורד אותה כעת(.

4. כנס לתפריט        ובחר באפשרות "הוסף מכשיר".
5. בחר את הקטגוריה המתאימה עבור המצלמה.

6. בחר את דגם המצלמה בהתאם לדגם שברשותך.

7. וודא שהנורית במצלמה מהבהבת בצבע לבן.

8. המשך בהתאם להוראות המופיעות על גבי המסך.

9. בסיום התקנת המצלמה יש באפשרותך להגדיר כללים ותרחישים באפליקציה 
https://www.behomereg.bezeq.co.il :או באתר השירות בכתובת

*בתהליך ההתקנה, הטלפון הנייד יתחבר לרשת האלחוטית של המצלמה.
להמשך  לאפליקציה  ידנית  לחזור  יש  לרשת  התחברות  לאחר   ,iOS במכשירי 

התקנה
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הסבר נוריות חיווי 
סטטוס

כבוי | המצלמה כבויה

ירוק יציב | חיבור לאינטרנט

ירוק מהבהב | חיבור לרשת מקומית 

אדום יציב | אין חיבור רשת

אדום מהבהב | אתחול המערכת

WPS כחול מהבהב | תצורת

מהבהב לסירוגין בירוק ואדום | המצלמה מאופסת
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חיבור אלחוטי

לבן מהבהב | המצלמה משדרת ומוכנה להתקנה

לכניסה למצב הגדרת המצלמה בצורה אלחוטית, לחץ על כפתור הסנכרון בגב 
המצלמה עד שנורת ה-LED תהבהב בצבע לבן )לחיצה של כ- 6 שניות(.

איפוס להגדרות ברירת מחדל

מהבהב לסירוגין בירוק ואדום | איפוס להגדרות ברירית מחדל
 

אזהרה: פעולה זו תשחזר את הגדרות ברירת המחדל של המצלמה
אם המצלמה הותקנה, ייתכן שנדרש להסירה מחשבון Bhome ולהתקינה שוב 

לאחר איפוס ההגדרות.

כפתור  על  ללחוץ  יש  מחדל  ברירת  להגדרות  איפוס  לבצע  מנת  על  הערה: 
ואדום  בירוק  לסירוגין  תהבהב   LED ה  שנורת  עד  המצלמה  בגב  הסנכרון 

)לחיצה של כ  - 15 שניות(.
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פתרון תקלות 

•  אם יש לך בעיות חיבור המצלמה אל החשבון, נתק את המצלמה
    מהשקע וחבר אותה שנית

לבן מהבהב | המצלמה משדרת ומוכנה להתקנה

•  במידה והתקלה חוזרת, אפס את המצלמה להגדרות ברירת המחדל על פי סעיף  
    איפוס להגדרות ברירת מחדל והתקן אותה מחדש על פי הסעיפים הקודמים

Bezeq.co.il :לפרטים נוספים    
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מפרט טכני 

X 1080 1920רזולוציה

H.264, MPEG-4פורמט דחיסה

CMOS, 2/12 MP, 1920 X 1080 ”1/2.9חיישן מצלמה

113°זווית צילום

IR עד 5 מטריכולת

b/g/n/ac, 2.4 & 5 GHz 802.11קישוריות אלחוטית

10/100Mbps RJ-45קישוריות קווית

°0C° – 40Cטמפרטורת אחסון

V DC, 5 W 12צריכת חשמל מקסימלית

”x 2.06” X 3.67 ”2.75מימדים
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