
iCSee – регистрация на профил, 
добавяне и конфигуриране на 
устройство



iCSee е безплатен мобилен софтуер за 
наблюдение през Android и iOS на 
безжични WiFi камери XM TRX. В тази 
инструкция ще научите как да 
инсталирате iCSee и как да добавите 
камера към него.

Представяне



LOGO Начини за за достъп до iCSee

Profile Login

Можете да се впишете с потребителско име и парола. 

Ако използвате приложението за първи път, трябва да 

се регистрирате като изберете бутон SIGN UP.

Temporary Login

Временен достъп / локален достъп – вписване в 

приложението без създаден профил

Quickly login

Можете да използвате профили в WeChat или 
Facebook за създаване на профил в iCSee



LOGO Регистриране на потребителски профил

• Потребителското име трябва да съдържа между 4-32 символа - букви и цифри, да бъде изписан на латиница
• Паролата трябва да съдържа между 8-64 символа - цифра, главна и малка буква (непозволени пароли са: 12345678,

qwerty1234 и тн)
• Въведете валиден имейл адрес на който ще получите код за потвърждение, впоследствие ако забравите паролата си

ще можете да я възстановите.



LOGO Добавяне на устройство през WiFi

Изберете WiFi Camera Потвърдете, че камерата е захранена с 12V и WiFi мрежата е на 2.4GHz                 Въведете името и паролата 
на мрежата 



LOGO Добавяне на устройство през WiFi

Изключете моб. данни   Поставете телефона срещу камерата на разстояние 25-30см Въведете името и паролата 
на мрежата 



LOGO Добавяне на устройство през WiFi

Въвеждате и повтаряте паролата         Задавате име на у-то                           Избирате начин на запис Активирате/деактивирате 
моб. известия



LOGO Добавяне на 4G устройство (соларна камера)

Избирате 4G камера Уверете се, че батериите са заредени                                                                    Сканирайте QR кода от кутията      
на камерата

Когато конфигурирате соларна 4G камера е необходимо да поставите 4G SIM карта в камерата. Картата трябва да бъде с премахнат 
PIN код.



LOGO Добавяне на 4G устройство (соларна камера)

След сканиране на кода, камерата ще се появи в списъка Избирате камерата от списъка и 
потвърждавате с бутона ADD DEVICE



LOGO Добавяне на вече конфигурирана камера на втори телефон – вариант 1

След като камерата е конфигурирана към WiFi мрежата и вече се използва от един телефон, може да бъде даден достъп на 
допълнителни телефони които да имат възможност да администрират и наблюдават камерата. Това става като следвате стъпките:

Избирате бутон Share                       Избирате функциите които да споделите Въведете потр. име на профила от
и потвърждавате с Share втория телефон . Камерата е добавена   

на второ устройство



LOGO Добавяне на вече конфигурирана камера на втори телефон – вариант 2

Изберете + и след това : Add 
the camera on same router

След като телефона сканира мрежата и в
списъка ще се появят всички устройства
които не са добавени в профила



LOGO Main Menu – Главно меню

Device - Устройства
Тук ще намерите всички добавени 
устройства в профила

Cloud – Облачна услуга за запис

Me – Моята информация

• Account - Профил
• Sharing Management -
• Feedback – Обратна връзка
• Help - Помощ
• Tools - Инструменти
• About – Информация за приложението

Mobile Storage – Мобилна памет

В това меню се съхраняват 
снимките и клиповете запаметени 
в паметта на телефона

Delete Device – Изтриване на у-во

С дълго задържане върху 
камерата се появява бутон 
изтриване

Платена облачна услуга за запис 
към сървър на производител



LOGO Live Video – Наблюдение в реално време - функции

Активиране на аудиото, избор на стрийм – HD и SD ,разделяне на 
екрана, изрязване на част от клип или видео, разпъване на пълен 
екран.

• Playback - Възпроизвеждане на записи : възпроизвеждане на видео или 
снимки →за детайлна информация за възпроизвеждане на записи, вижте 
страница за подробно възпроизвеждане на записи

• Long press to intercom - Дълго задържане върху микрофона : активиране на 
двупосочно аудио

• Snapshot - Скрийншот : Заснемане на снимка на екрана

Settings - Настройки

Забележка: За тестова камера е 
използвана FishEYE 360°камера



LOGO Преглеждане на записи

Часови 
интервали 
на запис

Когато кликнете върху бутон 
Playback, избирате какво да 
възпроизведете видео или 
снимки

Избор 
на ден

С дълго 
задържане 

избирате да 
свалите 
файла



LOGO Basic Settings -Основни настройки

Basic Settings–Основни настройки

От тук можете да променяте 

име на камерата, език, 

скорост на завъртане, сила 

на високоговорител, да 

завъртате изображението 

по хоризонтала и вертикала



LOGO Basic Settings -Основни настройки

Password Management

Можете да промените паролата за 
достъп на камерата



LOGO Basic Settings -Основни настройки

Normal Alarm

След като активирате 

алармата, можете да 

активирате/деактивирате 

известията от Alarm Push, 

време на активност на аларма 

и чувствителност

c



LOGO Basic Settings -Основни настройки

Storage Management

Управление на MicroSD 
картата памет



LOGO Basic Settings -Основни настройки

Record Settings

Настройки за запис –
активиране на запис, дължина 
на клипове, активиране на 
аудио, качество на запис



LOGO Basic Settings -Основни настройки

Advanced Management

Завъртане на изображението на 
камерата



LOGO Basic Settings -Основни настройки

Network Settings

Променяте режим на работа на 
камерата – AP Mode ( камерата 
излъчва мрежа към която се 
свързвате с телефон само в обхвата 
на камерата, използва се на места в 
които няма интернет), Routing 
Mode – режим на свързване на 
камерата с безжичен рутер за 
наблюдение от всяка точка на 
света



LOGO Basic Settings -Основни настройки

About
Информация за устройството 
– версия на софтуера, сериен 
номер, час и часова зона. 
Рестартиране на камерата и 
връщане на фабричните 
настройки на устройството



LOGO Меню – аларми и съобщения

Alarm: Когато настройките за 
известяване са направени, при 
избиране на бутон Housekeeping 
получавате известия незабавно

Message : Когато има 
регистрирано известие при 
засечено движение, може да 
бъде проверено от тук

Share :Можете да споделите 
устройството с други потребители



За още информация посетете секция Инструкции: 
https://www.kassabasystems.com/blog/instrukcii


