
-Uygun olmayan voltaj değerinde kullanmak cihaza zarar vereceğin-
den ve güvenlik riski oluşturacağından lütfen ürünü kullanmadan 
önce voltajın 220V olduğundan emin olun. 
-Kameranızı duya monte ederken güç kaynağının kapalı olduğun-
dan ve ürünün doğru bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun. 
-Ürün çalışırken ısı üreteceğinden, etrafı sarılı bir şekilde kullan-
mayın. 
-Yanma vakalarını önlemek için ürün uzun süre çalıştıktan sonra 
lütfen ürüne dokunmayın.
-Kuruluma başlamadan önce telefonunuzun kamerayı bağlamak 
istediğiniz ağa bağlı olduğundan ve kamera, telefon ve modeminizin 
birbirinden bir metreden daha uzak olmadığından emin olun.
-SD kart takacaksanız kameranızı duya takmadan (elektrik 
vermeden) kartı takın. Elektriğe bağlı iken kart takmayın ve 
çıkartmayın.
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1.1 Aşağıda ikonu bulunan  “icsee”   uygulamasını Google Play  ya da  
App Store’dan  indirin. 
İndirme esnasında tüm erişimleri kabul edin.
Cihazınızın konumunu açın.
Kamerayı duy yuvasına yerleştirin ve çevirerek sıkın. Ampül üzerinde-
ki gösterge ışığı kırmızı olduğunda kamera açık demektir. 

ÖNEMLİ UYARILAR!

1. TABLET VEYA AKILLI TELEFON İLE KURULUM

Kamera 802.11 b/g/n protokol 2.4G WiFi desteklemektedir, 5G WiFi 
destekli değildir.

Kuruluma başlamadan önce kırmızı ledin yandığından emin olunuz.
      

1.2  Uygulamayı açın. 
Permission Guide ekranını iptal edin. “Kayıt” butonuna basın.

Geçerli bir e-posta adresi giriniz                 

Mail adresinize gelen 4 haneli kodu bu alana giriniz.                

Kullanıcı Adı
En az 6 karakterli harf ve sayılardan oluşmalı.             

Kullanıcı Adı Şifresi
En az 8 karakterli harf ve sayılardan oluşmalı.             

Aynı Şifreyi tekrar giriniz.

Alanları doldurduktan sonra “Complete” e basınız.

İşaretli “Kamera ekle (önerilir)” seçeneği tıklayınız.

2,4Ghz seçili ise “Sonraki Adım” a basınız.

Hesap Numarası bir önceki ekranda oluşturduğunuz 
Kullanıcı Adıdır.     

Açılacak aşağıdaki ekranı iptal ederek geçiniz.

Kameranızı eklemek için artıya tıklayınız.

Modeminizin ismi burada gözükecektir.

Modeminizin WiFi şifresini bu alana giriniz.

“Belirlemek” e basınız. Daha sonra açılacak uyarı penceresinde de
“Belirlemek” e basınız. 



Geri sayım tamamlanana kadar bekleyiniz.

Geri sayım tamamlandıktan sonra kamera şifre tanımlama ekranı 
açılacaktır

Daha sonra açılacak ekrandan sürekli kayıt seçeneğini (birinci 
seçenek) veya hareket algıladığında kayıt seçeneğini (ikinci 
seçenek) tercih edebilirsiniz.              

1- Ayarlar menüsü
2- Görüntüleme açısı değiştirme
3- Aydınlatma modu seçimi
4- Ortam sesini dinlemek için hoparlörü açma/kapama
5- HD ve SD çözünürlük seçimi
6- Ekran görüntüleme boyutu seçimi
7- Anlık video görüntüsünü kesip gönderme
8- Ekran yatay/dikey görüntüleme seçimi
9- Video görüntüleme ekranı. Bu ekranda tarih seçebilir, o tarihteki 
kayıtları ileri ve geri sürükleyerek görüntüleyebilirsiniz. Mavi işaretli 
alanlar normal kayıtları, kırmızı alanlar ise alarm kayıtlarını göster-
mektedir.  

10-Ortama ses gönderme
11-Anlık resim çekip paylaşma           

Ekranda açılacak kamera ikonundaki play işaretine basarak 
görüntülemeye başlayabilirsiniz.            

1: Kameranın aktif olduğunu bildiren kırmızı ışığın   yanmasını  istemi-
yorsanız butonu kapatabilirsiniz.
2: Kameranın bildirim konuşmalarını duymak istemiyorsanız butonu 
kapatabilirsiniz.
3: Kameranızın adını değiştirebilirsiniz.
4: Kamera ses seviyesi belirleme.

1: Alarmı aktif veya pasif 
yapma.
2: Alarm ayarları.
3: Alarmı tetikleyen hareketi 
resim, video veya her iki 
şekilde kaydedilme seçeneği.
4: Alarmın uygulama üzerinden
bildirim yapıp yapmaması seçeneği.
5: Sesli alarm bildirimlerinin gelmemesi isteniyorsa bu buton aktif olmalı.
6: Alarm bildiriminin çeşitlerine bu menüden ulaşabilirsiniz.
7: Alarmın aktif olma aralığı.
8: Alarmın tüm gün veya belirli saatlerde mi geçerli olacağı seçeneği.
9: Alarm tetikleyicisinin hassasiyet derecesi seçeneği.

Bu menü Türkiye için aktif değildir.

1: Kamera aktif olduğu sürece kayıt için bu buton açık olmalı.
2: Her bir video kaydının kaçar dakika olacağını belirleme seçeneği.
3: Video kayıtlarının sesli olması için buton açık olmalı.
4: Video kalitesini bu menüden belirleyebiliriz.

2.2.1 Temel Ayarlar   

Uygulamanız çalışırken hareket algılama uyarılarının bildirilmesi için 
aşağıdaki butonun açık olması gerekir.              

Kamera Şifresi
En az 8 karakterli harf ve sayılardan oluşmalı.             

Aynı Şifreyi tekrar giriniz.

Ardından “Belirlemek” e basınız. 

Açılacak ekranda kameranıza ekipman1 isminin verildiğini görecek-
siniz. Bu ismi değiştirebileceğiniz gibi ekranda yer alan daha önce 
tanımlanmış isimlerden birini de seçebilirsiniz. 
Daha sonra “Save” e basarak kamera ismini  kaydetmelisiniz.

2. KAMERA AYARLARI         
icsee Ampül kamera modeli dışındaki farklı modeller için de 
kullanılan bir uygulamadır. Bu nedenle ayarlar menüsündeki bazı 
fonksiyonlar sizin modelinizde aktif olmayabilir.      

Eski şifrenizi giriniz.  

Yeni şifrenizi giriniz.  

Yeni şifrenizi tekrar giriniz.  

SD Kartınız dolduğunda en eski kayıdı silerek kayda devam etmesini 
istiyorsanız “Videoyu dönün” seçeneğini,

istemiyorsanız “Kaydı durdur...” seçeneğini işaretleyiniz.

2.2.2 Şifre yönetimi   2.2.3 Normal Alarm 2.2.4 Depolama Yönetimi  

2.2.5 Bulut Depolama Alanı  

2.2.6 Video ayarları


