
بلورمزآموزش نرم افزار 



آسوده خاطر زندگی کنید



از اینجا ثبت نام نمایید



مرحله بعدآدرس ایمیل خود را وارد نمایید



حرف که26الی 6یک پسورد بین 
شامل حرف بزرگ، کوچک و عدد 

باشد انتخاب کنید 

همان پسورد را دوباره وارد کنید

مرحله بعد



تاییدیه به ایمیل خود مراجعه کنید و روی لینک
.ایمیل دریافت شده کلیک نمایید

.فولدر اسپم را نیز بررسی کنید

اگر ایمیلی دریافت نکردید اینجا کلیک نمایید 

پس از تایید ایمیل اینجا کلیک نمایید



برای فعال شدن ورود با اثر انگشت
.اینجا کلیک نمایید



از اینجا اثر انگشت را فعال نمایید



.دوربین خود را اضافه کنید+ با کلیک بر روی 



.از لیست مقابل دوربین خود را انتخاب نمایید



کابل برق دوربین را وصل نمایید،
ثانیه منتظر بمانید، سپس دکمه ریست30

در پشت دستگاه را فشار دهید و نگه دارید
چراغ قرمز چشمک زن شودتا 

اگر چراغ چشمک زن را مشاهده
کردید اینجا کلیک نمایید

؟زندچراغ قرمز چشمک نمی 



اینترنت وایرلس خود را انتخاب کنید

پسورد را وارد نمایید

مرحله بعد



داریددر جلوی لنز دستگاه نگه را  QRکدلطفاً 
(سانتیمتر20الی 10با فاصله )

اگر صدای بوق را شنیدید کلیک نمایید

اگر صدایی نشنیدید کلیک نمایید



دوربین در حال اتصال به اینترنت می باشد
(دقیقه طول بکشد2الی 1ممکن است )

لطفا مودم، گوشی و دوربین را نزدیک 
.به هم نگه دارید



دوربین را روشن نمایید



تصاویر را هم در موبایل و هم در لپ تاپ می توانید مشاهده کنید 



.برای ورود به حساب هم می توانید هم از اثر انگشت، هم شناسایی چهره استفاده نمایید



.برای تنظیمات دوربین اینجا کلیک نمایید



برای محیطی که دستگاه را قرار داده اید نام گذاری نمایید 



خاموش و روشن کردن دوربین 



تنظیم زمان برای خاموش شدن به صورت اتوماتیک 

زمان خاموش شدن

زمان روشن شدن

تعیین تکرار زمانبندی



تنظیم اعالن ها 

فعال شدن همه اعالن ها 

تشخیص حرکت

تشخیص صدا

شخصی نمایان می شود

چهره آشنا نمایان می شود

توقف زمان اطالع رسانی

تنظیم فواصل اعالن ها



ارسال وقتی شخصی جلوی دوربین نمایان می شود اعالن اینگونه
ید و یا میشود که شما میتوانید به صورت دلخواه آژیر را فعال کن

.  با شخص نمایان شده صحبت کنید

فعال کردن آژیر

تماس صوتی



خواه آژیر در صفحه تماشای آنالین نیز شما میتوانید به صورت دل
.   را فعال کنید و یا با شخص نمایان شده صحبت کنید

فعال کردن آژیر

یدتماس صوتی برقرار کن



صفحه پخش ویدیو

را سرعت ویدیو ضبط شده
تنظیم نمایید 

صفحه تماشای آنالین

در دوربین های چرخش از 
د اینج دوربین را بچرخانی
تا همه محیط را بررسی 

کنید 



اعالن تشخیص حرکت
محدوده فعالیت

میزان حساسیت

در این قسمت می توانید یک محدوده را مشخص نمایید 
تا با کوچکترین حرکت در آن محدوده برای شما اعالن 

ارسال شود 



امکانات فضای ابری

فضای نامحدود ابری

جستجوی سریع 

تشخیص چهره

تشخیص چهره

آالرم هوشمند

ذخیره سازی روی فضای ابری

روز ضبط تصاویر به صورت 7
مداوم به مدت یک ماه رایگان



تشخیص چهره

کیفیت و پهنای باند

دید در شب

چرخاندن تصویر

به اشتراک گذاشتن دوربین 

ذخیره سازی اطالعات

تصویر صاف با جزییات بیشتر



ذخیره سازی اطالعات

برای ضبط تصاویر روی فضای ابری
باید روشن باشد 

پاک کردن ویدیوهای ذخیره شده 

استفاده کنید اطالعاتSD Cardاگر از 
اینجا نمایش داده می شود 

از این قسمت روش تماشای ویدیو را مشخص می کنید 
را انتخاب کنید SD Cardاستفاده می کنید حتما باید SD Cardاگر 



حریم خصوصیمحدوده 

در این قسمت می شود محدوده حریم خصوصی تعیین 
.کرد تا دوربین این قسمت را نمایش ندهد



حریم خصوصیمحدوده 

خاموش دوربین/چراغ وضعیت روشن

تنظیمات میکروفون

ساعت محلی

فرکانس ویدیویی

تنظیمات شبکه

اطالعات فنی

حذف دوربین از نرم افزار



به اشتراک گذاری

دعوت اعضای خانواده

ایمیل عضو شده 

درج نام 

:دسترسی ها 
تماشای الیو 

یا
پخش ویدیوها



(توضیحات در باال)خدمات فضای ابری 



تصاویر ذخیره شده 

ط برای پاک کردن تصاویر ضب.1
شده

انتخاب نمایید.2

سپس از اینجا پاک کنید .3

پاک نمایید



انتخاب دوربین انتخاب بر اساس رویداد

تشخیص انسان

تشخیص حرکت

تشخیص صدا

انتخاب بر اساس تاریخ



چهر های تشخیص داده شده دوربین 

(استریم با سرعت باال، فضای ذخیره سازی امن)خدمات فضای ابری 

(الکسا و گوگل)خدمات صوتی 

(به راحتی دوربین خود را با سیری کنترل کنید ) میانبر های سیری



چهر های تشخیص 
داده شده دوربین 

از این قسمت چهره ها 
را نامگذاری و معرفی 

نمایید 



ویدیو های اضافه شده به لیست مورد عالقه

در صوت نیاز به کمک و سوال های متدوال

درباره ورژن نرم افزار

از اینجا می توانید حافظه را پاک کنید 

خدمات فضای ابری



تنظیمات شخصی

نام کاربری

مرکز امنیت

ورود با اثر انگشت

تنظیمات زبان

رنگ زمینه



برتنظیمات کار 

نام کاربری

تغییر رمز

خروج از نام کاربری



تغییر رمز

رمز قبلی را وارد کنید

رمز جدید را وارد نمایید

به روز رسانی کنید

رمز جدید را دوباره 
وارد نمایید



مرکز امنیت
یندستگاه های متصل شده به نرم افزار دورب

تاریخچه دستگاه های 
ن متصل شده به دوربی



به محض اینکه PROدردوربین های سری 
برق قطع می شود و یا دوربین از برق 

.کشیده می شود اعالن دریافت می کنید 



:چراغ قرمز چشمک زن 
ت برای اتصال اولین بار و همینطور در صور 

قطع اتصال اینترنت   

LEDنشانگر 

:چراغ ثابت سبز 
.دوربین روشن می باشد

:چراغ خاموش
.دوربین خاموش می باشد



یا از این قسمت می توانید چراغ نشانگر را خاموش و
برای مواقعی که میخواهید روشن )روشن نمایید 

(  بودن دوربین مشخص نشود



رانــــــدمــــانبا گارانتی 


