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רמקול

כניסת כרטיס  
זיכרון

כניסת חיבור 

חשמל במתאם 
USB

לצפייה בשידור חיHDמצלמת 

חיישן תנועה וראיית לילה  
'מ8של כ 

מתאם התקנה וכיפוף  
גמיש של בסיס המצלמה

מיקרופון

מהירWPSקישור 

(פנים)מצלמת אינטרנט ביתית –ט "מק90190206



מצלמת אינטרנט מתקדמת  

–All-In-1

צפייה בשידור חי תאורה מובנית גלאי תנועה

שליטה באפליקציה•

שיחה בזמן אמת•

גלאי תנועה•

צופר אזעקה מובנה•

תאורה מובנית•

יחידת המצלמה מוגנת  )מים מוגן •

השנאי אינו מוגן וצריך להיות  -

(באזור מוגן ממים

90190205-ט "מק
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Built-in Speaker
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רמקול

HDעדשה 

תאורה

גלאי תנועה

מיקרופון

ראית לילה
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שליטה באפליקציה

נותנת לך שליטה  Yale Viewאפליקציית 

.  במצלמות שלך

האפליקציה מאפשרת לך לצפות בשידור חי של  

או  הסמארטפוןהבית שלך מכל מקום דרך 

.שלךהטאבלט

(.או נתונים סלולרייםWiFiנדרש חיבור)

שליטה באפליקציה•

צפייה בהקלטות תנועה•

ראיית לילה' מ8•

HDרזולוציית •

התקנה קלה ופשוטה•

המצלמות2אותה אפליקציה ל 

. לדבר ולשמוע, לראות מכל מקום

(כרטיס זיכרון אינו מסופק עם המצלמה)חיפוש מהיר וקל בהקלטות 



שליטה באפליקציה
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שידור  
חי

הגדרת אזורי  
התראה

שיחה בזמן  
אמת

חיפוש חכם  
בזיכרונות  

הכרטיס



שאלות  
ותשובות

כיצד מחברים את המצלמה בפעם : ש
?הראשונה

חיבור המצלמה לאפליקציה ולרשת אורך  : ת
.מספר דקות בלבד

חברו את המצלמה לחשמל באמצעות המטען  
 ,Yale Viewהורידו את אפליקציית . המסופק

הירשמו כמשתמש חדש לפי ההוראות  

.באפליקציה
"+".  היכנסו לאפליקציה ולחצו על כפתור 

בגב המצלמה או על   QR-סירקו את קוד ה

חשוב להיכנס לרשת הביתית לפני . הקופסא

.  רישום המצלמה באפליקציה

הכנס את הסיסמא לרשת האלחוטית 

וודאו כי זו רשת  )מחובר אליה שהסמארטפון
הגדירו סיסמת אבטחה , ( 2.4GHZבתדר 

ניתן  )צפו בבטחה ובהנאה . עבור המצלמה

לשנות את הגדרות המצלמה בכפתור  
(.ההגדרות באפליקציה

?האם ניתן לחבר יותר ממצלמה אחת: ש

ניתן לחבר כמה מצלמות ולצפות בכולן  . כן: ת
המצלמות מחוברות  . Yale Viewבאפליקציית 

אך יכולות , על אותו משתמש באפליקציה

להיות מחוברות לרשתות שונות ובמקומות  
.שונים בעולם

כל מצלמה יכולה להיות מוגדרת בנפרד לגבי 

.זמנים והקלטות, התראות
.ניתן לדבר ולשמוע מכל מצלמה בנפרד

האם כמה משתמשים יכולים להתחבר  :ש

?למצלמה

רק משתמש אחד מחובר למצלמה בו : ת

ניתן  . זמנית על מנת למנוע אפשרויות פריצה

להתחבר עם אותו שם משתמש מכמה  
(.לא באותו זמן, בנפרד)מכשירים שונים 

?האם ישנו תשלום חודשי: ש

.  אין תשלום חודשי לשימוש במצלמות. לא: ת
בקיבולת עד SDאפשר להכניס כרטיס זיכרון 

128GB  ולשמור על גבי הכרטיס ולצפות מכל

.מקום בעולם בחומר המוקלט

(ההקלטות כוללות צליל)


