
Ръководство за употреба на 

български език 
 от  

“ДОНШОП” ЕООД 
 
 
В него ще намерите подробна информация за свързване на  
wireless камерата към вашия телефон, посредством 
мобилно приложение. Ръководството представлява 
снимков материал с обяснения стъпка по стъпка как да 
въведете камерата в експлоатация. 
 
Ако се затруднявате с процеса на инсталиране или имате 
някакви допълнителни въпроси може да се свържете с нас 
на посочения телефон или имейл адрес. 

 
Телефон за връзка с наш оператор - 0888819223 
Имeйл адрес за кореспонденция – donshop@abv.bg 
 

Умна WiFi Pan / Tilt Камера WFQ11 1080P 

 

Office@gvision.bg

0884899996



1. Изтеглете приложението  iCsee  от  Googleplay или App 

store 

 

2. Включване 

    Свържете зарядното устройство с камерата и го включете в 

електрическата мрежа. След около 10 секунди ще чуете от 

говорителите на камерата „wait to be configured”. Това означава 

че камерата е включена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Натиснете тук за 

да го изтеглите  
 



3. Настройка на камерата 

    Отворете приложението iCsee което изтеглихте в началото. 

 

След като го отворите ви излиза следния екран 

 

Плъзнете  нагоре по 

екрана докато не отидете 

на последния ред както се 

вижда на снимката и след 

това натиснете I have read 



След това ви излиза този прозорец и там натискате 

Cancel 

 

След това се отваря нов екран и трябва да си направите 

регистрация по следния начин: 

1. 

 

Натискате Sign Up 



2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тук въвеждате потребителско име, което 

трябва да съдържа от 4 до 15 латински 

букви и цифри (задължително и двете както 

е примера на снимката). 

 

Тук пишете вашата парола, която трябва да 

съдържа от 8 до 32 латински букви и цифри  

(задължително и двете както е примера на 

снимката). 

Тук повторете вашата парола 

Въведете вашия имейл адрес ( този на 

снимката е примерен) 

 

Влезте във вашия имейл адрес и след това 

натиснете Get Code. Ще ви бъде изпратен 

код като ще имате 90 секунди да го 

въведете ( показано е на следващата 

снимка) 

 

 



 

3. 

 

 

Ако не успеете да въведете кода за 90 секунди ще трябва да 

повторите всичко от снимка 2. 

 

 

Тук въведете изпратения на 

имейла код 

 

 

След като въведете кода 

натискате Sign Up 



4. 

 

 

 

 

 

Тук въведете вашето 

потребителско име 

Тук въведете вашата парола 

 

И накрая натискате тук 



5. 

 

 

6. 

 

 

Натиснете тук  

( знака + ) 

Натиснете тук 



7. 

 

 

 

Следващата стъпка е  да натиснете 

и задържите RESET бутона на гърба 

на камерата докато не чуете  глас  

от говорителите на камерата и 

след това пускате бутона и след 

около 30 секунди ще чуете друг 

глас . След това свържете телефона 

с  WIFI (с домашния ви рутер) и 

натиснете бутона Next step както се 

вижда на следващата снимка. 

Натисни тук 



8. Сега включете GPS на вашия телефон и следвайте инструкциите от 

снимката 

 

 

 

 

 

 

 

 

Натискате точно тук и избирате 

вашия рутер 

В това поле въвеждате паролата 

на рутера 

 

 

И накрая натискате тук 

 

 

 

 

 



9. Сега чакате без да натискате където и да е било по екрана 

 

10. 

 

След това ви излиза този екран 

като тук няма да въвеждате 

нищо а само ще натиснете 

бутона за връщане назад, 

намиращ се на самия телефон 

и камерата е активирана. 



Отстраняване на проблеми 

1. Ако има забавяне, бавно възпроизвеждане на видеото, лоша 

интернет връзка или неуспешна конфигурация може да се 

окаже лошият сигнал, причинен от дългото разстояние между 

камерата и мобилния телефон. Затова дръжте мобилния си 

телефон и камерата близо едно до друго. 

2. При натискане на бутона RESET (за около 10 секунди) 

възстановявате фабричните настройки докато чуете глас 

Restore to default factory configuration, тогава ще се рестартира 

автоматично като през цялото време камерата трябва да 

бъде включена към електрическата мрежа. 

 

3. Задължително процесорът на телефона да е поне 1,5Ghz. 

Ако е по – бавен видеото в реално време ще е с голямо 

забавяне. 

 

4. Не почиствайте камерата с дразнещи химични 

разтворители, а използвайте мокри кърпички или някаква 

мека кърпа. 

 


