
Foscam 

FosBaby és C1 light beállítási 

segédlet 
Okostelefon segítségével 

 

 
  



1. Csatlakoztassuk a csomagolásban található microUSB kábel egyik végét az adapterhez, 

másik végét a hőmérséklet érzékelőhöz majd annak csatlakozóját a készülékhez és helyezzük 

áram alá az adaptert. 

 

2. A készülék kevesebb mint egy perc alatt elindul és ezt egy dallammal jelzi. 

3. Okostelefonunkra telepítsük a gyártó által biztosított Foscam applikációt a GooglePlay 

áruházból. (vagy az Apple Store áruházból) 

 

4. Nyomjuk meg a kamerán a WPS gombot 3mp-ig majd a routerünkön is. Ezt követően a 

kamera automatikusan csatlakozik a WiFi hálózathoz. Hanem található WPS gomb a routeren 

akkor keressen fel minket. 

5. Nyissuk meg a telepített Foscam alkalmazást és regisztráljunk a gyártó rendszerébe a 

képernyő alján található gombbal és adjuk meg a regisztrációs adatokat. 

 



 

6. Regisztrációt követően jelentkezzünk be. 

 

 

7. Adjuk hozzá kameránkat. 

 

  



8. Olvassuk le a készüléken található QR kódot 

 

 

...vagy keressük meg a hálózaton  

  

 

 

9. Csatlakozzunk a hozzáadott kamerához. 



 

10. Adjunk új felhasználói nevet és jelszót a kamerának, hogy illetéktelenek ne férjenek hozzá. 

 

11. Készen vagyunk :) 

  



 

Foscam 

FosBaby és C1 light beállítási 

segédlet 
Notebook segítségével 

 

  



1. Csatlakoztassuk a csomagolásban található microUSB kábel egyik végét az adapterhez, 

másik végét a hőmérséklet érzékelőhöz majd annak csatlakozóját a készülékhez és helyezzük 

áram alá az adaptert. 

 

2. A készülék kevesebb mint egy perc alatt elindul és ezt egy dallammal jelzi. 

3. Tartsuk nyomva 2mp-ig a SoftAp gombot, ezután a jelzőfénynek el kell kezdenie villogni. 

4. Csatlakozzunk Notebook segítségével a kamera által létrehozott vezeték nélküli hálózathoz. 

5. Csatlakozást követően nyissuk meg a CD mellékleten lévő "IP Camera Search tool" 

alkalmazást vagy töltsük le oldalunk letöltés menüpontja alól és a telepítést követően indítsuk 

el. 

6. Kattintsunk duplán a megtalált készülékre így alapértelmezett böngészőnkben megnyílik a 

felhasználói felület: 

 

7. Telepítsük / engedélyezzük a böngészőnk által felkínált plugint majd lépjünk be a kamerába 

az admin felhasználói névvel. (jelszót hagyjuk üresen) 

8. A megnyíló ablakban adjunk meg egy új felhasználói nevet (username) és jelszót (password) 

majd kattintsunk az OK gombra és lépjünk be az új felhasználói név jelszóval. 



9. Kattintsunk a beállításokra  

10. Válasszuk a Network / Wireless Settings menüpontot a vezeték nélküli hálózati beállítások 

módosításához 

11. Kattintsunk a Scan (keresés) menüpontra, hogy a kamera kilistázza az összes elérhető 

vezeték nélküli hálózatot: 

 

12. A megjelenő vezeték nélküli hálózatok közül válasszuk ki az otthoni majd a jelszó 

(password)megadását követően kattintsunk az SAVE gombot. 

13. Ezzel a kameránk beállításának végéhez értünk, nyomjuk meg 2mp-ig a SoftAP gombot, 

hogy kikapcsoljuk a kameránk vezeték nélküli hozzáférési módját, ekkor megszűnik a szapora 

villogása a jelzőfénynek. Ha jól adtuk meg az otthoni hálózat jelszavát akkor kis idő elteltével 

lassan villogni kezd a jelző fény, jelezve, hogy kapcsolódott a megadott hálózathoz. 

14. Ezt követően ha el szeretnénk érni kameránk képét akkor az otthoni hálózaton a korábban 

használt kereső programmal tehetjük meg vagy a mellékelt CD-n található CMS szoftver 

segítségével akár interneten keresztül is elérhető.  

 

CMS szoftver beállítása pár lépésben: 

1. Válasszuk a CD mellékleten lévő CMS alkalmazást vagy töltsük le oldalunk letöltés 

menüpontja alól és a telepítést követően indítsuk el. 

2. Programba történő belépés az admin/admin felhasználói név és jelszóval lehetséges. 



3. Válasszuk a beállítás menüpontot 

 

4. Adjuk hozzá P2PFosbaby kameránkat: 

 

5. Adjunk nevet a kameránknak (Camera), írjuk be a korábban beállított felhasználói nevet (username) és jelszót 

(password) és a kamerán található QR kód alatti UID azonosítót majd kattintsunk az OK gombra. 

 

6. Megtekintés menü alatt  kattintsunk kettőt a kameránk nevére a videókép megtekintéséhez. 

 


