Průvodce rychlým startem DC-W50
2. Nastavení připojení

Důležité
Svoji záruku aktivujte na www.MyLumens.com/reg
Pro stažení aktuální verze průvodce rychlým startem, manuálu k použití ve více
jazycích, softwaru nebo ovladače navštivte stránky společnost Lumens™
http://www.Mylumens.com/support.php

2.1 Připojení k síti
1. Nejprve zapněte DC-W50.
2. V počítači otevřete seznam bezdrátového připojení.
3. V seznamu bezdrátového připojení vyberte [Lumens_Wireless_Flyer], stiskněte
[Lumens_Wireless_Flyer] a zadejte heslo pro připojení (výchozí heslo: ladibugflyer) a připojení
aktivujte.

Chcete-li zajistit úspěšnou instalaci, proveďte každý z následujících kroků.

2.2 Změna SSID

1. Instalace
DC125

1. Otevřete prohlížeč Internet Explorer a do adresového řádku zadejte [192.168.1.1] (výchozí).
2. Zadejte přihlašovací jméno [Admin] a zadejte výchozí heslo [1234] a klikněte na [Login].
3. Vyberte [Basic] a zadejte název nového zařízení do pole [Device Name] a nové SSID do pole
[SSID] jak je znázorněno na obrázku níže. (Lze použít pouze anglická písmena a číslice)
4. Pro uložení změn klikněte na [Save]. Opakujte kroky 1 - 3 z 2.1. Připojení k síti a vyberte nově
vytvořenou bezdrátovou síť.
<Poznámmka>
Device Name: Název záznamové kamery
SSID: Název zařízení v bezdrátové síti
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3. Začátek používání

USB
připojovací
kabel

1. Zařízení před prvním použitím nabíjejte po dobu 3 hodin.
2. Spínač přepněte do pozice [ON]. (Poznámka: Jakmile je zařízení plně nabito, kontrolka
svítí modře.)
3. Připojte DC-W50 k PC tak, že budete postupovat dle kroků 1 - 3 z 2.1.Připojení k síti.
4. Před prvním použitím upravte [Device Name] a [SSID]. Postupujte dle 2.2 Změna SSID.
5. Dvakrát klikněte na

a software aktivujte.

a vyberte bezdrátovou záznamovou kameru.
Klikněte na
Vyberte "Wireless Document Camera -1". (Výchozí záznamová kamera)
Vyberte úče pro přihlášení [Admin].
Zadejte heslo (výchozí heslo je [1234]) a klikněte na [Login].
Pokud se při prvním spuštění objeví upozornění firewall, klikněte na [WLAN] a vyberte [Allow
access].
<Poznámmka> Pokyny k použití softwaru Ladibug™ naleznete v Průvodci rychlým startem
Ladibug, který stáhnete z webové stránky.
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