עדכון למדריך SuperLivePro V2.0

שלב ראשון :פתח את האפליקצייה.
שלב שני :בחר בסוג החיבור;
• חיבור  3Gמיועד לחיבור מחוץ לביית כאשר אין גישה
לנתב ביתי או תקשורת  WIFIכך שיש הגבלה על איכות
התמונה וקצב עדכון התמונות.
• חיבור  3G+WIFIמיועד למצב שבו אתה נמצא ברשת
אלחוטית המאפשרת לך צפייה איכותית יותר.

שלב שלישי :לחץ על צלמית עריכת השרתים :
של המסך.
שלב רביעי :לחץ על הוספה של שרת:

בחלק העליון

בתחתית המסך

שלב חמישי :הכנס את הפרטים של השרת
 :Titleשם המכשיר )ניתן לקבוע בשלב זה(
 :Addressכתובת IP
 :Portפורט  HTTPכפי שמוגדר במכשיר ובנתב
 :Accountשם המשתמש
 :Passwordהסיסמא
לחץ " "SAVEולחזרה לתפריט לחץ:

שלב שישי :יש לבחור את מצב התצוגה הרצוי בתפריט התחתון:

הערה :ניתן לגרור את התפריט התחתון שמאלה או ימינה.
שלב שביעי :בתפריט התחתון בחר בצלמית עריכת המצלמות:
בכדי לראות את כל הערוצים הקיימים יש ללחוץ על צלמית:
שלב שמיני :בחר את המצלמות לצפייה בתצוגה הראשית ולחץ:
הערה :ניתן לשלב בין מספר שרתים לצפייה של עד 16
מצלמות) .אפילו מצלמה אחת מכל אתר שברשותך(
בחר את המצלמות ולחץ על
לחץ על צלמית הבחירה
צלמית:

הערה :יש שיטה לעבור לגישה מהירה של מספר מצלמות שנקבעו
מראש ע"י לחיצה על צלמית מהתפריט התחתון:
)ניתן להזיז את התפריט שמאלה וימינה ע"י גרירה(.
יש לבצע את שלושת השלבים הבאים:
 (1ממסך הצפייה הראשי ,יש ללחוץ למשך  2שניות על
אחד הערוצים הפעילים ולהגיע לתפריט המועדפים.

בכדי לראות את כל הערוצים הקיימים יש ללחוץ על צלמית
בצד שמאל  ,כמו בתמונה:
 (2יש לסמן את הערוצים המועדפים בצלמית הבאה:
לחץ על

לחץ על " "Saved Serverlistמהתפריט העליון ,עד להופעת
”“Favorite Serverlist
כעת יש ללחוץ על צלמית
כעת יש לסמן את הערוצים המועדפים
לחץ על

ואז על

בכדי לשמור את ההגדרות.

הערה :רק ערוצים המסומנים בצלמית

הערה :ניתן להטות את המכשיר
לקבלת מצב מסך מלא כמתואר
בתמונה הבאה:

יהיו זמינים בבחירה למועדפים

 wifiניתן
הערה :במצב חיבור רשת
לקבל תמונה איכותית ע"י מעבר למצב
זרם ראשי כמתואר בתמונה הבאה:
)במצב צפייה בערוץ אחד(
הערה :ניתן לעבור למצב של איכות
תמונה בזרם ראשי רק בחיבור  wifiורק
במצב תצוגה של מצלמה בודדת.

