Instruções para instalação da câmera iBaby no aplicativo Viewer for EasyN IP cameras
Procure e instale o aplicativo Viewer for EasyN IP cameras em seu dispositivo Apple.
• Na tela inicial do aplicativo toque no ícone Add new câmera ou no ícone Add na
barra lateral.

• No topo da tela do aplicativo, toque no ícone Add Camera.
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• Selecione o tipo de câmera tocando na seção IP Camera, DVR, NVR.

• Seção Name: Na seção Name escolha o nome que identificará a câmera no
aplicativo.
• Seção URL: Na seção URL, coloque o IP de sua câmera. Usuário de sistema
operacional Windows, para encontrar o numero de IP da câmera consulte a seção 3.3
"Busca e definição de IP da câmera" na pagina 8 do manual do usuário da câmera
iBaby. Usuário do sistema operacional macOS, consulte o arquivo "IP_macOS",
disponível na pagina da câmera iBaby no site Incoterm.com.br.
• Seção Port: Na seção Port, coloque a porta de acesso que foi definida pelo roteador.
Para encontrar o numero da porta de acesso, consulte a seção 3.3, Busca e definição
do endereço de IP da câmera, na pagina 8 do manual do usuário da câmera iBaby.
• Seção Username: Se o usuário padrão não foi modificado, utilize o usuário admin.
• Seção Password: Se a senha padrão não foi modificada, utilize a senha 123456.
• Seção Model: Na seção Model toque em Select model (required).
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• Marque a opção Common. Após a escolha o aplicativo realiza um teste de conexão.
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• Se a conexão for bem sucedida o aplicativo exibe uma imagem captada pela
câmera.
• Salve as configurações tocando em Save.

• Na seção Camera List selecione a câmera que você adicionou. Toque em Select
Camera.
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• Na tela inicial do aplicativo será exibido o vídeo da câmera.

• Com dois toques na exibição de vídeo será ativado o modo de visualização de tela
interia.
• Com um toque na tela você tem acesso a todas as funções e configurações do
aplicativo.
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